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Sermões do Rev. Moon, Volume 1 

 
Prefácio 
 
No minuto que segurei este livro, o pensamento “É tão precioso” assumiu precedência 
sobre qualquer sentimento de arrependimento por causa de sua publicação tardia. Qual seria 
a razão? 
 
Uma falta de prudência a essa extensão? Não. É porque o conteúdo da palavra é tão 
precioso que sentimos aliviados em outro aspecto para dizer “Agora estamos vivos.” 
 
Isso mesmo. Esta palavra é a tocha de vida que pode remover a escuridão. E além disso, ela 
é o verdadeiro pão para todos nós que pode nos fazer esquecer a nossa fadiga em todas as 
circunstâncias, e que pode aplacar nossa fome e nos permitir restaurar nossa força física. 
 
O curso de vida do Mestre Sun Myung Moon demonstra tantas grandes realizações que não 
se pode contar, e contudo, por outro lado, tem sido marcado com um caminho espinhoso e 
medonho. 
 
Entretanto, não há nenhuma dúvida que o Mestre é nosso líder religioso que está vivendo 
com esta geração e é o guia de toda a humanidade. É simplesmente devido a uma ilusão que 
qualquer geração seja incapaz de reconhecer claramente um grande homem. 
 
O Mestre nasceu em 1920 em Chung-ju, Província de Pyong-ahn bukdo, Coreia, recebeu 
um chamado do céu quando jovem e, depois de atravessar o infindável exercício espiritual 
e os inúmeros caminhos de sofrimento enquanto crescia, está trabalhando hoje para o 
benefício da humanidade nos aspectos da religião e da cultura, e na área do bem-estar 
público. Ele é um homem idoso que está fazendo esforços extremos depois de assumir a 
obra de salvar a humanidade como sua própria responsabilidade e tarefa. 
 
O Mestre proferiu tantas palavras preciosas. Todas essas palavras são como ouro e pedras 
preciosas. 
 
No passado, as pessoas liam as palavras ou as ouviam em fitas cassetes. Mas estas 
publicações são limitadas em seu efeito; elas saciam a sede de tempos em tempos. Isto é 
porque elas eram apenas meros fragmentos ou partes selecionadas de traduções. 
 
Deste modo, publicar uma obra completa tem sido o plano desde o início. Este objetivo tem 
sido um fardo nas mentes das pessoas responsáveis. 
 
Entretanto, agora que fizemos o início dessa publicação hoje, embora seja muito atrasado 
devido a ser uma obra muito volumosa e nosso sistema ser inadequado, é um grande prazer 
apesar de estar atrasado. Sinceramente desejo que os leitores apreciem completamente este 
volume e as pessoas que prestaram o máximo cuidado para tornar este volume um tesouro 
precioso pela eternidade. Novamente me sinto envergonhado diante do Mestre por este 
volume ser publicado tão tarde. 
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Finalmente, eu gostaria de demonstrar minha mais profunda apreciação pelos esforços dos 
transcritores que ouviram os antigos audiotapes, que estão quase inaudíveis, e conectaram 
as palavras para fazerem sentido. 
 
Jae-Suk Lee 
Presidente, H.S.A. -U.W.C. da Coreia  
21 de junho de 1984 
 
Prefácio para a Tradução 
 
Estamos felizes e satisfeitos por conduzir o processo de tradução dos sermões selecionados 
do Reverendo Sun Myung Moon. Este e os 200 volumes seguintes representam o núcleo do 
pensamento messiânico que trará o mundo para a paz, liberdade e felicidade em nosso 
tempo. Embora ainda não reconhecidas pelos grandes e poderosos deste mundo, as palavras 
do Reverendo Moon são o alicerce do eterno reino de Deus na terra, e servirão como o 
ponto de origem e centro do verdadeiro entendimento humano. 
 
Faço esta tremenda afirmação com temor e receio, porque esta não é a obra de seres 
humanos, mas a obra de Deus através de Sua Palavra que trará sua realização. Não 
obstante, Deus nos permite ressuscitar como Seus filhos e filhas através de nossa 
participação nesta grande tarefa. A partir da perspectiva de nossa contribuição, estamos 
tristes e arrependidos. Mas a partir da perspectiva da glória da Palavra a qual nos referimos, 
estamos fortes e triunfantes. 
 
Há inúmeras inspirações que você encontrará nas palavras deste volume, mas para o 
propósito deste prefácio, eu gostaria de destacar três delas. 
 
A primeira é a revelação da profunda unidade de Sun Myung Moon com Jesus Cristo e o 
caminho cristão de santidade e martírio. Mesmo neste momento, os líderes cristãos não têm 
enfrentado o fato que o ministério ao longo da vida do Reverendo Moon começou, não por 
ele mesmo, mas através de um chamado pessoal de nosso senhor Jesus Cristo. Foi o próprio 
Jesus, não um anjo ou um santo já falecido, que chamou o Reverendo Moon bem cedo em 
sua vida. E o chamado não foi para que o jovem servisse como um evangelista, ou um 
teólogo, ou um missionário. Jesus o chamou para completar a missão messiânica na terra, 
isto é, herdar a própria missão terrena de Jesus que foi encurtada pela cruz. 
 
O total aprofundamento do Reverendo Moon no coração e medula óssea de Jesus, que 
resultou de sua total dedicação ao chamado de Jesus, está revelado nestes discursos. 
Respirando através das palavras do Reverendo Moon está o espírito vivo de Jesus, que por 
amor absoluto sacrificou sua vida torturado pela humanidade pecadora. Sua mensagem não 
é um ensaio sobre os tradicionais temas cristãos. Estas palavras são faladas como se 
viessem a partir da própria cruz. 
 
O segundo ponto trazido neste volume é a consistência destes ensinamentos com a 
totalidade dos 50 anos do pensamento e ministério do Reverendo Moon. De novo, este é 
um sinal da perfeição da verdade que ele fala. É evidência que suas palavras não são as 
palavras de um ministro, mas são as palavras do Pai Celeste que esteve à espera para 
revelar a plenitude de Seu amor e a totalidade de Sua história. 
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A teologia do Reverendo Moon não é o resultado da educação formal, mas de sua vida dia-
a-dia de perfeito atendimento a Deus e a todas as pessoas. E contudo, estas palavras 
capturam a mais profunda essência do eterno evangelho, a verdade fundamental Judaica e 
Cristã. É brilhantemente consistente com o fluxo principal do pensamento cristão que, ao 
mesmo tempo, conduz este pensamento na direção de sua realização (João 16). A verdade 
não muda, e o leitor atento perceberá a verdade de Deus nestas páginas. 
 
Meu terceiro ponto está baseado em meu primeiro encontro com o Reverendo Moon em 
1957. Por favor, nem sequer imagine que era fácil para ele proferir estes sermões, que ele 
estava simplesmente recebendo as mensagens de Deus ou do mundo espiritual de uma 
forma relaxada. O Reverendo Moon proferiu estes sermões com incrível investimento de 
sangue, suor e lágrimas para salvar as pessoas e liberar Deus. Lembro de suas roupas 
completamente encharcadas com suor enquanto ele derramava seu coração e alma para nós 
humildes e jovens membros. Para receber este precioso tesouro da verdade de Deus, o leitor 
também deve investir seu completo coração e alma. Você não pode apreciar o valor neste 
livro, se abordá-lo com uma atitude relaxada e tranquila. 
 
Oramos que enquanto os volumes desta série aparecem gradualmente, o fundamento para 
recebê-los se expanda, até que o mundo cristão, os mundos de todas as crenças, e os 
corações de todas as pessoas sejam renascidos para a Era do Completo Testamento. 
 
O Comitê da Igreja de Unificação para a Compilação dos Sermões do Reverendo Sun 
Myung Moon em Seul, Coreia, tem feito um trabalho monumental para produzir os 
sermões do Reverendo Moon. Agora, nós estamos realizando uma tarefa igualmente 
monumental para traduzi-los. Eu gostaria de expressar minha gratidão aos tradutores e 
produtores deste volume histórico, e encorajar o leitor a sentir-se parte deste projeto vital. 
 
Reverendo Joong Hyun Pak 
Diretor Continental 
Igreja de Unificação da América do Norte  
21 de junho de 1996 
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Vamos nos Tornar a Tropa de Elite de Deus  

8 de abril de 1956 (Domingo)  

Sede da Igreja, Seul, Coreia  

 
II Timóteo 2:1-13: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o 
que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos 
para também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo, as aflições, como bom soldado de 
Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar 
àquele que o alistou para a guerra. E, se alguém também milita, não é coroado se não 
militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. 
Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te de que 
Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dentre os mortos, segundo o meu 
evangelho; Por isso sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor; mas a palavra de 
Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles 
alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Palavra fiel é esta: que, 
se morrermos com ele, também com ele viveremos; Se sofrermos, também com ele 
reinaremos; se o negarmos, também ele nos negará; Se formos infiéis, ele permanece fiel; 
não pode negar-se a si mesmo.  
 
Oração 
 
Pai, permita que esta seja o momento quando a vida da natureza original que o homem 
possuía antes da queda seja confiada a nós. Por favor, permita que nos tornemos o altar de 
vida onde o Seu amor transborda. Permita-nos sentir esta parede de morte com nossas 
mentes e corpos. Pai, oro do fundo do meu coração que possamos receber a graça da 
ressurreição desta forma edificando o glorioso altar, indo diante de todos os altares 
dispersos com uma nova vela acessa em nossas mãos. 
 
Há alguém que tenha sido infligido com ferimentos em seu coração? Por favor, mostre a 
eles compaixão. Há algum traço no corpo de alguém onde satanás costumava tocar? Por 
favor, limpe-os. Pai de amor, eu desejo e espero ansiosamente que em virtude da limpeza e 
da compaixão, eles possam restaurar seu hyung-sang original de antes da queda. (Nota: 
Hyung Sang – um termo coreano que pode ser traduzido aproximadamente como "forma 
externa ou formato." Este termo é explicado no primeiro capítulo do Princípio Divino, "Os 
Princípios de Criação.") 
 
Pai, por favor, apareça diante de nós com as palavras de poder. Por favor, reformule todo o 
nosso ser. Amado Pai, desejamos do fundo de nossos corações que o Senhor permita o 
milagre da recriação. O Senhor chamou a cada um de nós neste ambiente difícil, por isso 
vamos cruzar este caminho de tribulações e provações. O tempo chegou quando devemos 
oferecer a canção de vitória no campo real de batalha. Pai, por favor, aumente nossas 
forças, multiplique nosso poder, e venha diante de nós com o poder de ressurreição. 
 
Conceda liberação para as almas que estiveram aprisionadas na escuridão. Por favor, 
ressuscite-as com o fogo da esperança. Meu Pai, eu oro com a máxima sinceridade que o 
Senhor possa conceder Seu fogo de vida, o qual pode iluminar o jardim da verdade, o 
caminho que está bloqueado. Ilumine este mundo onde o mal governa e os fundamentos da 
amargura do Pai que existiram ao longo de 6.000 anos. 
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Entendemos que a nova história começa com o Pai como o centro. Também conhecemos o 
fato histórico que, se a humanidade não estabelece o padrão de história no Céu, então não 
pode haver um padrão abrangente de história. 
 
Pai! Sendo que o Senhor nos colocou nesta posição, por favor, permita-nos edificar uma 
nova história e, por favor, ungi-nos como os soldados celestes da nova era. Derrame sobre 
nós a graça de construir um novo jardim e retornar a glória da felicidade ao Pai. Amado 
Pai, eu ofereço este desejo do fundo do meu coração. 
 
Rompemos através das paredes do conflito e estivemos buscando o mesmo caminho que os 
profetas e sábios uma vez trilharam. Embarcamos em um caminho a partir do qual nunca 
poderemos retornar. Sabemos que o tempo chegou quando devemos lutar com 
independência e audácia seguindo na direção de um único objetivo. Por favor, guia-nos 
para derramarmos até a última gota de nossa energia, para tomar a decisão resoluta e nos 
colocarmos na linha de frente encarando satanás. Permita que nos tornemos os soldados do 
Céu que podem levantar a bandeira diante de qualquer outra pessoa e marchar contra 
satanás. Pai, por favor, torne o atual altar de conflito como um altar triunfante. Até que o 
Senhor possa controlá-lo como Seu altar de paz e glória, Pai, por favor, proteja nosso 
caminho e santifique nossa moradia. Pai, por favor, nos conduza a levantar a bandeira de 
alegre vitória diante deste povo coreano e os 2,4 bilhões de pessoas que compõe a 
humanidade, Pai, embora sejamos pequenos em número, estes membros que se uniram com 
nossos corações e se juntaram aqui para ficarem intoxicados em Seu amor. Assim, mesmo 
neste momento, nos permita estar imersos em Seu amor oculto. 
 
Divulgue a obra de amor e verdade do Céu, o qual esteve oculto por 6.000 anos, e desdobre 
o milagre da ressurreição. Por favor, permita nos tornarmos liberados de nossas mentes e 
corpos e nos tornarmos os filhos e filhas verdadeiros do Pai. Pai, desejamos do fundo de 
nossos corações que o Senhor nos eleve como filhos que podem se relacionar com o Senhor 
e servi-lo com a honra da vitória. Este é um dia glorioso. Por favor, manifeste Seu poder 
diante deste altar, aqueles que se reuniram aqui representando os trinta milhões do povo 
coreano. Por favor, permita que Sua obra seja manifestada. Se há altares sem vida, então, 
por favor, manifeste o milagre da vida. Independente de tempo, ambiente e lugar, Pai, por 
favor, permita Sua obra se desdobrar. 
 
Dê surgimento ao caminho de vida que esteve adormecido. Por favor, permita-o avançar 
ostentando a bandeira da nova vida em razão dos filhos de consciência, filhos que seguem o 
Pai. Amado Pai, eu oro ansiosamente que possa haver muitos filhos que podem 
salvaguardar altares ocultos. 
 
Nos reunimos aqui, Pai, por isso, por favor, santifique nossas almas. Se houver qualquer 
conceito autocentrado ou elemento pecaminoso, a raiz escura que impede a castidade, 
então, por favor, apareça diante de nós com a obra do Espírito Santo que se assemelha à 
chama do Pai, e nos guie em frente. Pai, este é nosso mais sincero desejo. 
 
Por favor, nos conduza a cumprir a missão atribuída a nós sem qualquer falha. Permita que 
nos tornemos filhos e filhas que, oferecendo toda a nossa mente e corpo para o benefício da 
vontade, são dignos diante dos muitos milhares de crentes fiéis e membros do mundo 
espiritual. 
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Permita-nos cumprir todas as suas missões. Neste momento, desde o início até o fim, por 
favor, não permita que nem mesmo uma única pessoa caia sujeita às acusações de satanás. 
Permita que a graça da ressurreição, o sabor feliz da nova vida, e a graça da nova vida 
sejam concedidas para tantas pessoas quanto possível. Nesta forma permita que este seja o 
momento quando podemos retornar a glória da ressurreição da nova vida ao Pai. Amado 
Pai, esta é nossa oração, do fundo de nossos corações. 
 
Confiamos todas as coisas ao Senhor agora, por isso permita que o fundamental milagre da 
vida seja manifestado do início ao fim. Permita somente a vontade da felicidade se 
desdobrar. Oramos no nome do Senhor. Amém.  
 
Oração 
 
Pai, embora indignos e pecadores, hoje alguns membros se prostraram diante da sagrada 
presença do Pai novamente. 
 
Até agora o Senhor levantou profetas e deu Seus comandos através deles. O Senhor deu seu 
mandamento através do Espírito Santo e de Jesus, mas sabemos que até agora o Senhor não 
era capaz de comandar diretamente. Por favor, permita que o comando que o Senhor não 
podia decretar diretamente seja promulgado aqui. Isto sendo feito, permita que a vontade do 
Pai, a qual o Senhor tentou cumprir através do Espírito Santo e de Jesus Cristo, seja 
manifestada aqui. 
 
Entendemos que o Pai está tentando realizar a providência da felicidade. Diante da Sua 
vontade, desejamos derramar todo o nosso coração e alma, oferecendo toda a nossa 
lealdade e corpos. Embora estes possam ser inadequados, Pai, por favor, estenda Suas mãos 
de compaixão. 
 
Em nossas mãos e pés estão as cicatrizes deixadas pelas setas de satanás, e em nossos 
corpos carregamos as feridas da batalha. Pai de compaixão! Por favor, estenda Sua graça 
divina ao segurar nossas mãos e pés, preencha as cicatrizes das setas de satanás, segure 
nossos corpos feridos, aplique o óleo da vida em nós para envolver nossos corpos com os 
curativos da ressurreição. Ansiamos por uma palavra de conselho, Pai, por isso, por favor, 
nos aconselhe. Desejamos isto desesperadamente. 
 
Por favor, liquide nossas mentes vulgares e todas as naturezas pecaminosas. Nos guie para 
agarrarmos somente no coração original que não estima mais nada, somente o Pai. 
 
Pai, o Senhor nos reuniu agora, então, por favor, dê Suas palavras de comando. Por favor, 
nos permita encontrar qual é o centro da providência que o Pai deseja e que é o centro dos 
princípios universais que o Pai busca. 
 
Desça sobre nós neste momento. Nos prostramos humildemente e respondemos 
mansamente às palavras que o Pai nos concede. Somos ignorantes e feridos, mas porque 
esperamos que possamos ser uma oferta ao Senhor, por favor nos receba. Pai, oramos do 
fundo de nossos corações. 
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Pai, por favor, governe sobre todas as coisas neste momento. Nós que estamos buscando a 
providência sabemos que devemos dar o fruto da vida, por isso neste momento quando os 
últimos dias estão se aproximando, Pai, por favor, coloque Suas mãos de vida sobre nós. 
Sabemos que embora o mundo e a história possam mudar, a vida do Pai permanece 
imutável, então, por favor, permita-nos caminhar na direção da vida eterna e do padrão da 
imutabilidade. Se há filhos que não encontram o padrão, por favor, guie cada um deles 
pessoalmente e coloque Suas mãos de poder sobre eles. Permita-os se assemelharem à Sua 
imagem santa. Pai, eu oro do fundo do meu coração. 
 
Estamos reunidos diante do Pai Santo, do Filho Santo e do Espírito Santo, assim, por favor, 
remova os conceitos subjetivos de todos e permita o milagre da vida. Por favor, seja o 
centro de suas mentes e corpos, o centro de toda congregação reunida aqui e o escudo 
triunfante, para que este momento possa se tornar um momento de alegria e satisfação. 
 
Pai, oramos do fundo de nossos corações que, com os elementos de vida que obteremos a 
partir deste dia, possamos criar a carne e sangue de vida e forjar o escudo eterno de vitória 
para que mesmo que estejamos em conflito com satanás, não seremos feridos. Confiamos 
tudo ao Senhor, assim, por favor, reine sobre nós. Oramos no nome do Senhor. Amém. 
 
O título do sermão que darei hoje é “Permita que nos Tornemos a Tropa de Elite de Deus.” 
Eu falarei brevemente sobre este tema. 
 
Nós que somos o centro do conflito e a encarnação da esperança 
 
Inicialmente a expressão “tropa de elite” não existia. Ela veio a existir por causa da queda 
do homem. Por causa da queda, a expressão teve que emergir. Em outras palavras, ela foi 
inventada porque, em virtude do remanescente conflito, houve a necessidade que os filhos e 
filhas pudessem conduzir a luta no lugar de Deus. 
 
Deus escolheu estes filhos e filhas porque Sua vontade não poderia ser cumprida a menos 
que Ele os eleve e os conduza através do curso de conflito até determinado ponto no tempo. 
Pela repetição da história de mudança durante os 6.000 anos da longa história, Deus 
pessoalmente interveio na terra e lutou com satanás. Entretanto, que tipo de seres são estes 
que devem assumir responsabilidade por esta história de conflito de Deus e podem lutar na 
linha de frente? 
 
Não é Deus que deve lutar diretamente, e nem é Jesus, e nem o Espírito Santo. Como vocês 
sabem muito bem, os crentes fiéis a quem Jesus Cristo, o Espírito Santo e Deus se colocam 
atrás são aqueles que devem diretamente assumir a responsabilidade pela luta. 
 
Esta luta deve ser concluída a qualquer custo. Contudo, mesmo depois de 2.000 anos desde 
a vinda de Jesus, esta luta ainda não foi concluída. Agora as razões para esta luta devem ser 
ampliadas e as razões para a vitória devem ser construídas. Quem são aqueles que devem 
assumir esta responsabilidade? É ninguém mais além de nós insignificantes e indignos. 
 
Quando refletimos sobre isto, podemos entender que a esperança de Deus não repousa com 
Ele mesmo. E além disso, a esperança de Jesus também não repousa nele mesmo. Da 
mesma forma, a esperança do Espírito Santo não repousa com ele mesmo.  



 9

E a esperança dos profetas e sábios também não pode ser encontrada neles mesmos. A 
esperança de todos eles repousa em ninguém mais além de nós, esses insignificantes que 
habitam nesta terra atualmente. 
 
Se Deus chama vocês que estão na terra, que tipo de critério Ele está utilizando? Ele utiliza 
toda a providência de 6.000 anos como o critério para chamar vocês. 
 
Portanto, vocês devem entender claramente que possuem a responsabilidade de trazer uma 
conclusão vitoriosa para os muitos milhares de anos da história da humanidade. Além 
disso, vocês devem entender que Deus está nos chamando desta maneira. Não apenas isso, 
devemos nos tornar a verdadeira tropa de elite do Céu que pode assumir a responsabilidade 
por esta era, esta história e pela história eterna. Diretamente o pioneirismo do grande 
destino da providência não é a obra de Jesus, do Espírito Santo e de Deus. Esta é uma tarefa 
que devemos fazer. 
 
Se tornar a tropa de elite celeste 
 
Devemos ser capazes de nos colocar como uma terceira pessoa e fazer uma avaliação 
crítica de nós mesmos, nós que ostentamos uma grande missão como esta. Vocês devem 
refletir se podem responder confiantemente mesmo se o Pai aparecesse pessoalmente diante 
de vocês e pedisse isto. Quando o Pai pede: “Vocês devem se tornar a elite dos soldados do 
Céu que podem ser responsáveis por toda a providência e lutar totalmente armadoas com 
audácia, dignidade e convicção,” vocês são capazes de dizer ‘Sim! É verdade’ sem 
qualquer hesitação? O Céu está buscando por aqueles que podem responder 
orgulhosamente. 
 
Quais são as condições que qualificam você como um membro da tropa de elite? Não 
podemos encontrar as condições qualificadoras dentro de nós. Como podemos nos tornar 
membros da força de elite do Céu? Para nos tornar a tropa de elite do Céu, devemos seguir 
o exemplo de Jesus Cristo, em quem acreditamos, aquele que apareceu como o arquétipo da 
força de elite do Céu. O fundamento do advento de Jesus, sua vida e seus ideais, são todas 
as coisas que podemos ter orgulho diante de satanás. E além disso, elas são o conteúdo e as 
condições que devemos herdar se queremos nos tornar membros da tropa de elite do Céu. 
Vocês devem realizar isto. 
 
A mesma coisa pode ser dita sobre suas palavras e sobre o caminho de crucifixão que ele 
demonstrou no momento de sua morte, como também o caminho de ressurreição que ele 
deixou para nós. Estas são as condições e leis que absolutamente precisamos para terminar 
com todos os conflitos históricos e nos tornar a força de elite do Céu. Devemos cumprir 
estas condições. 
 
Não obstante, o que devemos entender aqui é que Jesus passou trinta anos se preparando, 
trabalhando e sofrendo para estar plenamente equipado com todas as condições que são 
necessárias para se tornar um soldado de elite do Céu. Isto não aconteceu em um único dia 
ou em um único momento. Ele teve que passar através de trinta anos de um longo período 
de tribulações. Qual é o curso que Jesus trilhou depois de vir à terra? Ele demonstrou a 
condição e o curso de tribulações que uma pessoa deve trilhar para obter a vitória sobre 
satanás como o soldado de elite do Céu. 
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Jesus exclamou: “Tudo está feito,” na cruz, mas ele não disse isto porque ele cumpriu todas 
as coisas na cruz. Ele proferiu essas palavras porque mesmo antes de ser pendurado na 
cruz, ele atendeu plenamente todas as condições necessárias para se qualificar como o 
soldado de elite do Céu. Ao proferir essas palavras, ele quis dizer que tinha cumprido todas 
as missões que ele tinha como o soldado de elite do Céu. 
 
Porque Jesus era um membro impecável do corpo de elite do Céu, o Céu pôde ressuscitá-lo 
depois que ele morreu na cruz. Depois da ressurreição de Jesus, ele trabalhou no Céu e o 
Espírito Santo trabalhou na terra, e continuou a luta contra satanás por 2.000 anos. 
 
As Lições a serem Aprendidas a partir da vida de Jesus Cristo 
 
Agora permanece o curso de tribulações pelo qual nós, que fomos chamados pelo Céu, 
devemos seguir. Vocês devem lembrar que não há nenhum outro além do caminho de 
Jesus, que o trilhou por todo o curso de trinta anos de sua vida. Quando você examina o 
curso de vida de trinta anos de Jesus, ele viveu trinta anos de vida privada, três anos de vida 
pública e terminou suas tribulações durante o período de três dias no túmulo. 
 
Não há nenhuma dúvida que nós mesmos devemos seguir o caminho de crucifixão e 
ressurreição. Contudo, o importante é que a humanidade do mundo inteiro deve também 
trilhar o mesmo caminho. 
 
Após sua morte na cruz, Jesus recebeu a graça da ressurreição, mas isto não ocorreu de uma 
forma simples e fácil como vocês podem imaginar. Isto não aconteceu em um único dia ou 
em algumas horas. Vocês devem entender que isto foi alcançado quando o coração de 
Deus, que tinha seguido a longa história de 4.000 anos se tornou uma unidade com o 
coração de Jesus. Nesse fundamento, Jesus trilhou um caminho de trinta anos de sofrimento 
e obteve a vitória. Estamos vivendo uma vida de fé e estamos lendo a Bíblia, contudo, 
nunca devemos interpretar a Bíblia de acordo com nossos próprios caprichos. É comum os 
crentes tomarem a visão que o caminho da crucifixão ocorreu somente na cruz, mas isto 
não é verdade. Vocês devem entender que o caminho foi materializado através de sua vida 
de enorme sofrimento que os outros não conhecem. Até a idade de trinta anos, ele não pôde 
comer ou vestir adequadamente. Além disso, vocês também devem compreender que Jesus 
é o filho unigênito de Deus que se equipou totalmente com as condições exigidas para estar 
qualificado como um membro da tropa de elite de Deus. 
 
Agora devemos analisar as lições que a vida de Jesus fornece e chegar a uma nova 
interpretação dos assuntos que vão desde ter fé em Jesus até seu curso de tribulações. Vocês 
também devem atravessar o curso de tribulações. Enquanto Jesus estava passando através 
do curso de desafios e tribulações, deve ter ocorrido muitas lutas. Devemos aprender a 
partir do exemplo de Jesus que lutou, não por dez ou vinte anos, mas por trinta anos e 
enfrentou até mesmo a morte. O que vocês devem entender agora é que vocês mesmos 
devem se encarregar do caminho restante de sofrimento e o caminho de morte, para guardar 
a cruz e exaltar o caminho da crucifixão. 
 
Após Jesus ter falecido, a responsabilidade de guardar o castelo da crucifixão que Jesus 
tinha construído na terra e dar o primeiro passo na luta feroz repousou sobre os apóstolos.  
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Vocês devem entender que agora a responsabilidade de proteger o castelo da crucifixão 
repousa sobre os ombros dos apóstolos dos últimos dias. O tempo chegou quando a 
determinação final de vitória e derrota deve ser feita na última e feroz batalha. A questão 
final é se vocês se tornaram a tropa de elite que pode permanecer no curso, e se vocês 
podem executar o segundo milagre de ressurreição e renascer, como Jesus foi ressuscitado. 
 
Jesus continuou a se engajar na luta, mesmo depois de ir para o mundo espiritual. Ele está 
lutando contra satanás em benefício dos incontáveis fiéis. O Espírito Santo é aquele que, 
copiando o exemplo de Jesus, tem desenrolado a batalha na terra. É nossa responsabilidade 
receber a ajuda do Espírito Santo e lutar a batalha atual. Em outras palavras, nós somos 
aqueles que devem se tornar a força de elite do Céu que pode assumir o fardo do confronto. 
 
O tempo quando a dor e o ressentimento dos 6.000 anos devem ser expurgados 
 
O confronto final está se desenrolando. Vocês devem entender que a luta na qual estão 
participando atualmente não é para seu próprio benefício. Esta luta está ligada a vocês 
através do Céu e do Espírito Santo. E além disso, o propósito dessa luta é expelir satanás. 
 
Deste modo, devemos agora cruzar o ponto de conflito e alcançar a pátria original. 
Devemos nos tornar os soldados de elite que podem carregar a cruz restante de Jesus e 
cantar uma canção de vitória. Devemos nos tornar a tropa de elite de triunfo e felicidade, 
que remove o ressentimento dos 6.000 anos e realizar a esperança dos 6.000 anos. 
 
Os doze discípulos emergiram como a tropa de elite representante e responsável pelo 
castelo da cruz. Os doze discípulos cruzaram as fronteiras da morte para proteger as 
paredes do castelo da crucifixão. Mesmo quando estavam oferecendo suas mentes e corpos, 
e derramando sua carne e sangue, eles não hesitaram em guardar as paredes do castelo. 
 
Os traços de sangue que os profetas e sábios derramaram enquanto estavam seguindo o 
caminho do evangelho ainda permanece visível nas paredes do castelo da crucifixão. Além 
disso, esta terra é o solo que está encharcado com a dor e o sangue dos antepassados. Esta é 
a terra na qual o apelo do sangue foi deixado para trás. Aqueles que devem resolver este 
amargo ressentimento não é ninguém mais além de nós. Embora a morte de Jesus Cristo 
tenha sido um evento doloroso, as mortes dos profetas e sábios foram também tragédias 
amargas. Vocês devem aprender a lamentar pela morte dos profetas e sábios juntamente 
com a morte de Jesus Cristo. 
 
Agora devemos entender que chegou o tempo quando devemos nos sentir fortemente 
indignados. O tempo chegou quando devemos erradicar a dor e a amargura de Deus. O que 
e necessário neste tempo é uma força de elite celeste. Isso é o que esta era demanda. Vocês 
devem se tornar os verdadeiros filhos e filhas que podem dizer: ‘Pai! Por favor, expulse o 
ressentimento dos 6.000 anos através de mim.’ Se houver muitos desses verdadeiros filhos 
entre os trinta milhões de pessoas, então o caminho de sobrevivência se abrirá para elas. E 
além disso, se estas pessoas se tornam sacerdotes para proteger as paredes do castelo da 
crucifixão e se tornam membros da força de elite do Céu, elas não perecerão. Nós que 
temos fé atualmente devemos nos tornar a tropa de elite Celeste.  
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Jesus, que veio à terra e morreu na cruz, edificou um altar santo de vitória no mundo 
espiritual, e o tem expandido. Como vocês podem ver pela observação do mundo espiritual, 
a miserável escuridão da queda alcançou todo o caminho até os pés do trono de Deus. 
Desde o tempo de Jesus, o único fundamento foi finalmente estabelecido através da 
repetição de conflitos, tribulações e fadiga. A luta tem continuado até hoje para ampliar 
ainda mais este fundamento. Mesmo na terra a luta contra satanás tem continuado. Agora o 
Céu está esperando pelo aparecimento da tropa de elite Celeste que pode trazer este conflito 
à uma conclusão. 
 
Devemos nos moldar e seguir ainda mais firmes. Jesus não somente lutou durante sua vida 
de trinta anos na terra até ser crucificado e morto; ele também continuou a batalha por 
2.000 anos desde então. A humanidade é ignorante sobre esta luta. Vocês devem apelar 
para si mesmos. Antes de apelarem para as pessoas, para a família, a sociedade, o mundo e 
a terra, vocês devem primeiramente apelar para si mesmos. Vocês devem seguir o exemplo 
de Jesus Cristo, que esteve lutando para o benefício da vontade por 2.000 anos. Vocês 
devem conduzir a luta para o benefício da vontade. Ao fazer isso, vocês devem obter a 
vitória tanto no céu como na terra, para que céu e terra possam responder. Então vocês 
podem representar o coração de Deus e manifestar a beleza original da criação. Este é o 
propósito pelo qual Deus tem movido a providência em frente por 6.000 anos e a razão pela 
qual Ele enviou Jesus Cristo. 
 
A tarefa que a tropa de elite celeste deve cumprir 
 
Agora devemos nos tornar a tropa de elite do Céu e proteger as paredes do castelo da 
crucifixão. Da mesma forma, vocês devem se tornar os soldados de elite Celestes, mas 
primeiramente vocês devem distinguir a que posto na força de elite vocês pertencem. 
 
Porque a história na terra é a história que desdobra horizontalmente a obra do Céu em 
imagem, tal como há doze fileiras de tropas de elite centrando nos doze discípulos, há doze 
denominações na terra que se assemelham ao padrão das doze tribos de Israel e incontáveis 
fileiras menores. Esta hierarquia das fileiras foi formada durante os 2.000 anos de história. 
Vocês devem entender a qual fileira pertencem no exército Celeste. Ele está estruturado 
sistematicamente muito parecido com o exército do mundo secular, em pelotões, 
companhias, batalhões, regimentos, divisões e assim por diante. Além disso, vocês devem 
entender em qual missão seus comandos estão sendo dados. 
 
Agora, depois de passar através do curso de confronto, devemos inaugurar a era quando o 
mundo inteiro da criação pode desfrutar. O centro disso não é ninguém mais além de Jesus 
Cristo e o Espírito Santo em quem acreditamos. 
 
Qual é o propósito definitivo da força de elite do Céu? É concluir a luta com satanás e 
receber exaltação a partir de Deus e de Cristo. É obter vitória na luta e receber a 
recompensa do Céu na terra. 
 
Agora a luta está ocorrendo em todas as esferas. Ela está se desdobrando em cada lugar do 
mundo. Além disso, a vontade da providência está de desdobrando em todo céu e terra.  
 



 13

Vocês devem se tornar a tropa do Céu que obtém a vitória nas lutas no nível individual, no 
nível familiar, no nível social, nacional e mundial, como também trazer vitória na luta que 
está ocorrendo no céu e na terra.  
 
Jesus é incapaz de pôr fim à luta que está ocorrendo no céu e na terra. Consequentemente 
vocês devem se tornar os soldados de elite que protegem todos os postos em todas as 
frentes e terminam as batalhas em todas as frentes. Todas as coisas no universo atuarão em 
harmonia somente depois de alcançarmos a vitória como um único corpo com Cristo como 
a cabeça, e oferecer uma inclinação total diante do Céu. 
 
Agora vocês devem atravessar os vestígios de sangue deixados pelos apóstolos. Vocês 
devem conduzir e assumir o controle das companhias ou batalhões que os apóstolos 
costumavam liderar. Dando um passo adiante, vocês devem assumir a responsabilidade que 
Jesus e o Espírito Santo estavam carregando sobre seus ombros. 
 
O objetivo definitivo da força de elite do céu 
 
Deus não quer que permaneça nenhum campo de batalha na terra. Porque o ressentimento 
foi causado na terra, somente quando a vitória é colhida e a dor é removida da terra, a 
batalha de Jesus Cristo pode ser concluída e ele pode vir novamente. O que ele fará depois 
de vir novamente? Ele trará um fim para a batalha que esteve ocorrendo pelos últimos 
6.000 anos e receberá a bênção de Deus. O banquete no qual Deus levanta as duas mãos 
para celebrar, o banquete no qual os triunfantes soldados de elite se reúnem e recebem a 
bênção é o banquete do cordeiro. Ele vai oferecer este banquete do cordeiro. 
 
Vocês devem receber diretamente as palavras de comando de Deus, que é o comandante-
em-chefe. Vocês devem subir para a posição onde, no lugar de Jesus, recebem as ordens 
diretamente de Deus. 
 
Vocês devem obter o sêlo do Pai, tal como no versículo um no capítulo quatorze do Livro 
do Apocalipse: “E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele cento e 
quarenta e quatro mil, que em suas testas tinham escrito o nome de seu Pai.” (Apocalipse 
14:1) Vocês estiveram sendo guiados pelo Espírito Santo e Jesus até agora, mas esta não é 
toda a história. Somente depois que vocês receberem o sêlo do Pai, vocês se tornarão um 
membro eterno da força de elite, eficaz não somente na terra, mas também depois de ir para 
o céu. Vocês nunca devem esquecer que devem prosseguir por todo o caminho até este 
ponto. Enquanto vocês se tornam a força de elite de Jesus vencendo todas as lutas, vocês 
também devem se tornar os seres humanos originais em quem Deus pode se deleitar, como 
também verdadeiros filhos e filhas que aperfeiçoam os ideais de criação. Somente quando o 
hino de vitória Hosana é oferecido por esta tropa de elite sacudindo toda a terra, a dor e o 
ressentimento de Deus serão liquidados. E satanás também será imediatamente liquidado. 
Vocês devem entender isto claramente. A luta continua. Deste modo, vocês devem se 
aventurar na última ofensiva para cruzar o passo do conflito para receber o sêlo de Deus e 
subjugar satanás diante de Deus. Esta é a única forma que o confronto com satanás chegará 
a um fim. 
 
O conflito não terminará, mesmo depois de tornar satanás submisso diante do Espírito 
Santo e de Jesus Cristo. 
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O conflito alcançará uma conclusão somente quando satanás é subjugado diante de Deus. O 
Pai esteve sofrendo enquanto trilhou através dos 6.000 anos da história providencial com o 
propósito de elevar esta força de elite vitoriosa. Entendendo este tipo de Pai, vocês devem 
se tornar a tropa de elite vitoriosa do Céu. 
 
(Nota: A palavra “vontade” nos discursos do Pai geralmente se referem à vontade divina, 
e também significa a providência de Deus ou a providência divina. Para tornar este ponto 
mais claro, O Caminho da Tradição no coreano original é “O Caminho da Vontade 
Divina” que realmente significa “O Caminho da Providência de Deus.” Embora esta 
palavra será traduzida frequentemente como “a vontade,” onde for apropriado, e também 
será processado como a “providência.”) 
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Jesus Cristo, o Orgulho de Deus  

16 de maio de 1956  

Antiga Sede da Igreja 

 
II Coríntios 8:16-24: Mas, graças a Deus, que pôs a mesma solicitude por vós no coração 
de Tito; Pois aceitou a exortação, e muito diligente partiu voluntariamente para vós. E 
com ele enviamos aquele irmão cujo louvor no evangelho está espalhado em todas as 
igrejas. E não só isto, mas foi também escolhido pelas igrejas para companheiro da nossa 
viagem, nesta graça que por nós é ministrada para glória do mesmo Senhor, e prontidão 
do vosso ânimo; Evitando isto, que alguém nos vitupere por esta abundância, que por nós é 
ministrada; Pois zelamos do que é honesto, não só diante do Senhor, mas também diante 
dos homens. Com eles enviamos também outro nosso irmão, o qual muitas vezes, e em 
muitas coisas, já experimentamos ser diligente, e agora muito mais diligente ainda pela 
muita confiança que em vós tem. Quanto a Tito, é meu companheiro, e cooperador para 
convosco; quanto a nossos irmãos, são embaixadores das igrejas e glória de Cristo. 
Portanto, mostrai para com eles, e perante a face das igrejas, a prova do vosso amor, e da 
nossa glória acerca de vós.  
 
Oração 1 
 
Amado Pai, neste dia o Senhor concedeu a graça da redenção para todos os homens. Por 
favor, nos permita neste momento não esquecer o Seu rastro de sangue, no qual o Senhor 
deixou as pegadas das lutas enquanto atravessava o curso da história. Não vamos esquecer 
as pegadas de martírio deixadas pelos santos que trilharam antes de nós. 
 
Permita que as inclinações que oferecemos diante do Senhor neste dia e neste momento se 
tornem uma ocasião para fazer uma oferta sincera da mesma maneira. Abel fez o apelo de 
seu sacrifício de sangue. Por favor, nos conduza a nos tornarmos aqueles que se reúnem 
centrando no corpo sagrado. Permita que nos tornemos santificados para que, tal como 
Abel se tornou um aroma suave de oferta diante do Senhor e de toda criação, que possamos 
representar os trinta milhões de pessoas desta nação e edificar o altar tipo Abel, embora 
sejamos um grupo indigno, pequeno em número. 
 
O que sinceramente desejamos, meu amado Pai, é que o Senhor nos leve a não permanecer 
na posição de Caim e nos gabar de nós mesmos enquanto observamos Abel derramando 
sangue. Eu desejo isto muito sinceramente. Por favor, permita que nos tornemos 
subjugados pelo coração que vislumbra o coração do Céu e pelo coração do sacrifício de 
sangue. Vestígios do sangue de bondade ainda permanece nesta terra, e sendo que a terra 
está manchada de sangue por milhares e milhares de anos de lamentação, por favor, permita 
o surgimento de muitos filhos que podem aparecer diante do Senhor como a oferta de 
felicidade e que podem oferecer inclinações de gratidão para o benefício desta terra entre 
estes trinta milhões de pessoas. Por favor, permita surgir muitos desses filhos entre os 2,4 
bilhões de pessoas da humanidade. 
 
Amado Pai, eu sinceramente espero e oro pelo aparecimento de uma multidão de filhos em 
toda parte que possa demolir as paredes do pecado e do mal que foram construídas por 
incontáveis anos, e que pode criar o jardim de alegria e felicidade a fim de atender o Senhor 
em meio à alegria e glória. 
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Em nossas vidas esquecemos o fato que permanece os vestígios de Seus cansativos esforços 
feitos na tentativa de me buscar e me elevar. Por favor, não vamos esquecer que a razão 
pela qual posso viver confortavelmente hoje e conduzir a vida de fé em paz, não é porque 
eu sou grande, mas por causa das manchas de sangue, grandes obras de inúmeros santos e 
sábios por todo o curso da história que levaram a este ponto e posição que estou hoje. Pai, 
eu desejo e oro ansiosamente que o Senhor nos eleve para nos tornarmos filhos que podem 
se inclinar diante do Senhor como uma oferta de humildade e docilidade, como uma oferta 
a ser dada, como uma oferta de felicidade. 
 
Pai, por favor, desperte esta platéia que está adormecida. Por favor, considere com 
misericórdia aquelas pessoas que estão tateando na escuridão sem direção. Para o benefício 
delas, por favor, eleve rapidamente aqueles filhos a quem o Senhor irá elevar, e chame 
aqueles filhos a quem o Senhor irá chamar. Por favor, edifique um centro que caminha na 
direção do Céu e garanta que eles possam rapidamente se tornar o amado altar que pode 
representar o todo. 
 
Por favor, permita que cada uma destas pessoas alcance a vitória, e as conduza a serem 
gratas em relação à Sua sagrada graça e oferecerem louvores enquanto vislumbram a luz 
sagrada. Amado Pai, eu ansiosamente desejo e oro por isto. Pai, embora somente um 
pequeno grupo de pessoas tenha se reunido aqui hoje, suplicamos que o Senhor tome conta 
de nós. Por favor, nos governe. Por favor, penetre no centro de cada indivíduo, e nos 
conduza a não estar na posição na qual o centro do coração que nós mesmos estabelecemos, 
o coração egoísta, o coração que começa e termina em si mesmo. Por favor, não permita 
que estejamos na posição onde, baseados em nossos próprios conceitos e entendimentos, 
formemos nossos próprios pensamentos e fiquemos intoxicados com autojustificativa. 
 
Por favor, nos conduza a revelar honestamente nossos próprios conceitos e afirmações e a 
nos tornar ofertas humildes e obedientes diante do coração paternal. Amado Pai, do fundo 
do meu coração, eu oro que este possa ser um momento quando podemos admitir nossas 
próprias fraquezas na Sua digna presença, Pai, e tome tudo o que temos para oferecer para o 
Senhor. Pai, desde que o Senhor reuniu estas pessoas e as elevou, já soou o alarme dentro 
deste castelo, o Senhor deve ser responsável pelo todo. A missão do todo deve ser 
concluída e a obra do todo dever ser assumida, assim, por favor, permita que eles possam 
dar um passo adiante e se colocar acima desta era. Conduza-as a se tornarem os bravos 
soldados do Céu que podem se colocar na linha de frente e se mover adiante na luta. 
Amado Pai, do fundo do meu coração eu oro que o Senhor as eleve a se tornarem os 
soldados que podem representar os trinta milhões de pessoas. Por favor, as eleve para serem 
pessoas que não parecerão inadequadas mesmo quando se colocam diante dos milhares de 
pessoas de fé nesta terra ou estejam diante dos anjos no céu. 
 
Durante este período de três dias, houve muitos momentos quando pensamos somente sobre 
nós mesmos e vivemos somente para amar a nós mesmos. Desperdiçamos muitas horas 
tentando encontrar justificativa para nós mesmos. Não obstante, por favor, nos perdoe por 
não ter vivido no estado que o Senhor desejava: esquecendo de nós mesmos para o 
benefício de buscar o Senhor, para o benefício de cumprir Seus desejos, e a fim de 
manifestar Seu valor integral. Sentimos que não temos nenhuma outra escolha, além de 
marchar e nos movimentar. 
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Não deixe que aqueles que estiveram buscando o Senhor estejam com a mentalidade de 
apenas receber bênçãos e uma atitude conceitual de fé aqui neste momento. Não deixe que 
eles tenham somente o desejo de ser inspirados em seus corações. A história do apelo: 
“Salve me!” Isso já excedeu 6.000 anos e o tempo chegou quando o som da oração cheia de 
lágrimas: “Por favor, receba-me,” deve ser ouvida na terra e alcançar o Céu. Permita que 
este seja o tempo quando podemos orar: “Pai, por favor, receba-me. Eu dou ao Senhor tudo 
o que tenho, assim, por favor, receba-me.” 
 
Por favor, leve-nos a questionar se já nos tornamos ou não ofertas sacrificais que atendem 
Suas expectativas. Toda vez que nos colocamos diante do corpo santo e sa presença do Pai, 
permita-nos sentir profundamente quão inadequados e pecaminosos somos, para que 
possamos baixar nossas cabeças e inclinar diante do Senhor. Por favor, desperte-nos para a 
verdade e permita que nosso coração de arrependimento seja aceso. Por favor, permita que 
este momento seja uma oportunidade para sentirmos nossa natureza original e a 
manifestação substancial da bondade, e inclinarmos em sujeição à Sua glória, Pai. 
 
Sabemos que isto é o que o Senhor deseja e que o Céu está sendo mobilizado para o 
benfício deste único propósito, assim, por favor, mova a Trindade e permita que as obras do 
Espírito Santo ocorram. Por favor, presida sobre todo evento colocando tudo sob Suas 
mãos. Por favor, nos conduza a não ter conceitos e entendimentos que sejam divergentes da 
vontade do Pai, e nos leve a edificar o templo da fé no qual o todo é oferecido ao Pai. Pai, 
eu oro e desejo isto ansiosamente. 
 
Por favor, abençoe cada lugar onde as multidões solitárias fazem suplicas e pedidos 
fervorosos para o Céu neste tempo. Proteja estes filhos que, porque receberam um comando 
do Céu que não podem evitar seguir, deram um passo em frente com a promessa que não 
hesitarão e trilharão até mesmo a estrada da morte, a estrada do confronto, a estrada da 
perseguição, a estrada da tribulação e a colina de Golgotá.  
 
Aqueles que seguem as pegadas daqueles que trilharam um curso difícil também 
enfrentarão muitas dificuldades, e eu sei que muitos ferimentos são infligidos neles 
enquanto estão trilhando esse caminho. Pai, não podemos evitar pedir ao Senhor para 
assumirmos a responsabilidade. Por favor, aceite-os como ofertas sacrificais em Seu lugar e 
confira a eles a bênção do Seu coração e amor, Pai, a qual é concedida nos últimos dias. 
 
Permita que a obra do domínio direto esteja em cada um de seus corações para que eles 
possam ser imersos na felicidade e sentir a Sua alegria, Pai. Por favor, esteja presente em 
todos os lugares que eles estão para que não sejam aprisionados pela cruz de seus 
ambientes, e os conforte e os guie com Suas próprias mãos. Sendo que o fim da estrada do 
confronto está próximo, e o restante da colina a ser escalada não é tão alto, Pai, eu oro 
sinceramente que Suas mãos estejam com eles para guiá-los diretamente para ultrapassar a 
colina sem problemas. 
 
Unimos nossos corações e viemos aqui esperando ver o Pai neste momento, e desejamos ter 
um momento para oferecer uma profunda inclinação. Eu oro no nome do amado Senhor 
que desde a primeira hora até a última, Ele possa governar toda a reunião com a proteção e 
graça de amor, e nos abençoar para nos tornarmos as ofertas da graça. Amém. 
 



 18

Oração 2  
 
O jardim da criação é o jardim da bondade, o jardim de amor, o jardim de unidade e o 
jardim de harmonia. Sabemos que é nossa responsabilidade nos tornar bons de acordo com 
o amor de Deus, e que também é nossa responsabilidade nos tornar uma unidade e estar em 
harmonia. Diante de nós permanece o curso dos filhos no qual nossa vida diária tem que ser 
boa, e devemos estar em harmonia em relação a esta única vontade. Pai! Por favor, nos 
comande neste momento novamente, e nos guie para trilharmos o caminho que o Senhor 
nos garantiu até o fim. Garanta que não fiquemos exaustos na luta. 
 
O Senhor deve nos agarrar para que não nos desviemos do padrão que o Senhor deseja. Pai, 
porque somos descendentes decaídos, somos impotentes e manchados, assim, por favor, 
traga a luz a perfeição que o Senhor escondeu no Céu. Desejamos que o Senhor possa 
encontrar o valor da beleza e da harmonia que está tentando encontrar. Por favor, revele a 
beleza original da criação para que todas as coisas em todo céu e terra possam estar em 
harmonia, e elevar todas as coisas da criação como um único corpo original que pode 
retornar glória ao Pai através do amor.  
 
Pai, eu oro por estas coisas com um coração cheio de esperança. Sabemos que a causa das 
queixas do Céu repousa no homem, e a causa das queixas da criação também repousa no 
homem. A lamentação de muitos milhares de pessoas repousa no Cristianismo. Portanto, a 
responsabilidade de aperfeiçoar uma pessoa e eliminar a tristeza do universo repousa nestas 
pessoas, Pai, por isso, por favor, eleve-as e cultive-as para se tornarem aqueles que podem 
aperfeiçoar os valores originais. Por favor, aconselhe-os. 
 
Por favor, conceda-lhes toda a ideologia de amor que o Senhor quer, e através deles, por 
favor, trate com o valor do todo do Pai que foi perdido. Por favor, abra o coração que o 
Senhor esteve ocultando, e apareça diante deles a fim de capacitá-los a consultar o Senhor. 
Amado Pai, eu ansiosamente desejo e oro por isto. 
 
Pai! Queremos conhecer toda a história sobre o árduo trabalho que o Senhor tem feito 
enquanto reunia este grupo de pessoas fracas, Pai! O Senhor deve aparecer novamente e 
segurar bem firme os corações feridos, e o Senhor deve aconselhar estes corações feridos. 
 
Por favor, permita que eles se tornem aqueles que podem assumir o lugar de outros para 
suportar as queixas de milhares de anos. No curso que satanás os faz atravessar, há testes e 
ele inicia conflitos. Enquanto eles trilham o caminho Celeste, permita que eles se tornem 
aqueles que se centram somente naquele que se coloca diretamente diante da causa do todo. 
Por favor, permita que este seja o tempo no qual eles podem se tornar harmoniosos, 
centrando na vontade que o Pai estabeleceu. Eu ansiosamente oro e desejo isto. 
 
Nossas mentes já se tornaram exaustas agora? Nossos corpos enfraqueceram? Por favor, 
conceda o fogo do amor de Deus em nossos corações, e para os nossos corpos conceda do 
fogo do zelo e, por favor, permita que nossas mentes e corpos se movam. Permita que os 
soldados e anjos celestes no céu e todos os espíritos e todos os seres existentes na terra se 
movam. 
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Através disto, conduza-nos para que, em reciprocidade com todas as coisas, possamos 
restaurar o único centro e estar plenamente qualificados para aparecer diante de todas as 
coisas como Seus filhos e filhas. Eu oro, amado Pai, do fundo do meu coração que desta 
forma o Senhor possa permitir que nos levantemos como o orgulho diante do Pai que esteve 
labutando por 6.000 anos contra incontáveis demônios. Há aqueles que estão perdidos 
porque estão presos na morte e aqueles miseráveis que não podem escapar da tristeza, por 
isso, por favor, eleve-os e garanta a eles o coração com um centro que pode encarar as leis 
universais. Por favor, dê a eles a sabedoria e discernimento aguçado. 
 
O tempo chegou quando devemos edificar o altar do Céu em benefício dos trinta milhões 
de pessoas, e o tempo chegou quando devemos fazer uma oferta de um animal vivo de 
bondade. O tempo chegou quando devemos juntar as mãos e nos tornar um grupo único, 
assim Pai, por favor, habite em Seus filhos que se reuniram aqui hoje e governe sobre seus 
corações, governe sobre suas mentes, e governe sobre todos os seus seres. Deus de amor, 
Deus de capacidade, Deus de onipotência, se permanece neles elementos indesejáveis do 
mal, então, por favor, apareça com olhos flamejantes e tome suas mentes e corações com o 
poder do Céu do Espírito Santo e o fogo do amor. Pai, mesmo neste dia, há incontáveis 
filhos Seus que não conhecem o caminho que deveriam tomar porque não encontraram o 
caminho da vida. Contudo, houve alguém que clamou diante do Senhor para o benefício 
deles, colocando sua vida em risco e assumindo responsabilidade por eles? Houve alguém 
que edificou um altar de vida para o benefício deles e derramou lágrimas? Se existem tais 
pessoas, por favor, encontre-as rapidamente e eleve-as, assim haverá muitos filhos Seus que 
clamam em apelo em benefício dos outros, tal como Jesus clamou enquanto olhava na cruz 
da morte e como Elias clamou: “Eu sou o único que permanece.” 
 
Eu oro, do fundo do meu coração, Pai, que o Senhor permita muitos altares de realizações 
que podem conter as alegres boas novas. Permaneça com estas pessoas e, por favor, permita 
que muitas mais se enxertem nelas em ardente devoção, para que estas pessoas possam 
superar as tribulações da escuridão e se tornar a luz de amor brilhando em todos os lugares 
do mundo, se movendo em frente para desenvolver a vontade de Deus. Amado Pai, a partir 
de hoje, neste momento que estamos diante do Senhor aguardando Suas bênçãos, devemos 
olhar para nós mesmos. Nossos corações não devem se tornar críticos. Eu oro do fundo do 
meu coração, Pai, que o Senhor nos leve a erradicar nossos conceitos que ostentamos até 
agora e que possamos somente nos tornar o sacrifício oferecido para o benefício da vontade 
do Pai e permanecer como um único ser que pode ser utilizado. Eu oro que o Senhor possa 
aparecer em nossas mentes e corpos baseado na beleza original e em nossas atitudes 
humildes e obedientes. Eu desejo que o Senhor possa permitir o aparecimento das obras de 
amor do Pai neste momento, para que o Pai possa pessoalmente executar o milagre da 
recriação, centrando em nós. 
 
Pai! Estes filhos fiéis que seguiram até este momento, perseverando através do ambiente 
difícil e do caminho da cruz, mesmo até este momento, por favor, mostre a vontade de 
amor do Pai que permaneceu oculta por 6.000 anos, e permita que este momento quando 
inclinamos diante do Senhor se torne uma grande alegria que não pode ser negociada nem 
mesmo por uma enorme montanha de dinheiro. Por favor, nos leve a desbravar nossas vidas 
com a bênção e inspiração que recebemos hoje, para que, pela revelação da grande forma 
do universo, possamos nos tornar ofertas de gratidão na providência de Deus. 
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Mesmo se estamos neste lugar, prontos para correr na direção onde o Senhor nos chamar, 
por favor, permita que nos tornemos uma unidade com o padrão que move o coração do Pai 
e o padrão de Seu amor. Através de Sua mente, permita que o bem seja formado em nossos 
corações, e permita que esse bem se torne uma semente, para que começando a partir de 
nosso corpo, um jardim glorioso de bondade possa ser criado. Permita que o bem se 
expanda formando uma família, uma igreja, uma sociedade e uma nação. 
 
Sabemos que essa responsabilidade pelo todo repousa em nós, e sabemos que temos a 
responsabilidade de assumir a missão do Pai que ainda permanece sem ser cumprida, e lutar 
com satanás. Mesmo se ficamos exaustos, Pai, dê-nos força. Do fundo do meu coração, eu 
desejo e oro que mesmo se cairmos em um estado de fraqueza, Pai, por favor, nos levante. 
Quando cairmos, por favor, nos levante e nos dê a direção para que possamos continuar até 
o momento quando penetrarmos a última barreira e levarmos um grupo vitorioso diante do 
Pai para retornar a glória de Hosana. 
 
Pai, hoje, por favor, permita que o fogo de inspiração e o amor do Pai recaiam nos 
incontáveis altares que estamos edificando em benefício dos trinta milhões de pessoas. 
Mesmo se elas são ignorantes e não podem entender a providência de 6.000 anos, por favor, 
não permita que isso cause ressentimento nelas em relação ao altar do Céu. 
 
O tempo chegou quando a vontade que está prestes a ser cumprida que Jesus esteve 
clamando em lágrimas enquanto guardava o Templo de Jerusalém. As palavras divinas, 
com as quais nem mesmo ficaria pedra sobre pedra, estão se tornando uma realidade entre 
as igrejas e denominações atualmente. Por favor, tome estes altares, cuja realidade torna 
impossível que seus corações se tornem uma unidade. Conduza-os a se arrependerem e se 
conectarem com a vida do Céu. Até que eles se tornem um altar que pode assumir o 
sofrimento de Jesus na cruz e cantar louvores em benefício dos 6.000 anos de história, Pai, 
por favor, esteja com eles. 
 
Pai, eu desejo que o Senhor possa presidir todas as cerimônias diretamente, que o Senhor 
nos permita edificar a nação do Pai, e que o Senhor nos eleve para nos tornarmos pessoas 
vitoriosas na missão a quem o Senhor pode abençoar. Mesmo neste momento de hoje, 
satanás está cometendo atos desprezíveis, por isso Pai, por favor, não permita que nos 
tornemos pessoas que declinam por causa das adversidades. Por favor, se coloque 
firmemente atrás de nós até o fim e nos conduza para nos tornarmos pessoas que podem 
proteger o altar e bloquear as setas escuras de satanás e ser gratos, mesmo se nos tornamos 
um sacrifício no processo. Pai! Eu oro e desejo isto do fundo do meu coração. 
 
Pai, deixaremos em Suas mãos tudo que acontece neste momento, assim, por favor, permita 
que possamos aguardar o Senhor e esperar por Seu amor para que possamos oferecer nossas 
vidas e seguir Seu caminho. Por favor, não permita que percamos o padrão que o Senhor, 
Pai, espera. Permita que a vontade do Céu que penetra até os confins do céu possa emergir 
entre os homens. Por favor, não castigue nossas deficiências e, por favor, apareça diante de 
nós como amor, como um amigo, como um pai e guardião íntimo. 
 
Sabemos que, porque o homem perdeu sua forma original, a fim de elevar este homem e 
encontrar este único homem, nosso Pai teve que lutar e se esforçar por 6.000 anos. 
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Sendo este o caso, Pai, por favor, segure em nossas mãos e nos permita ter um tempo de 
inspiração quando podemos ter arrependimento. Por favor, conceda as bênçãos. Por favor, 
nos conceda a bênção pela qual este grupo indigno pode agradecer ao amor do Pai, e refletir 
sobre nós mesmos e nos arrepender, e ser plenos em nossos corações e mentes, e acima de 
tudo, em nossas cabeças. Aqueles que estão participando agora desejam que possam 
aparecer diante do Pai com amor, assim, por favor, leve-os para longe das acusações. Por 
favor, leve aqueles que se inclinaram aqui a assumirem a responsabilidade de cumprir Suas 
esperanças e não cair diante das acusações e zombarias de satanás. Por favor, eleve-os 
como os filhos que se inclinarão humildemente diante do amor do Pai até o último 
momento e, Pai, eu oro e espero ansiosamente que o Senhor tome firmemente estas 
pessoas. 
 
Estamos orando que a bênção que o Senhor garantiu apareça em nossas mentes e corações. 
Eu oro no nome do amado Senhor. Amém. 
 
Oração 3 
 
Amado Pai! Acabamos de recitar a passagem que fala sobre como levantar Tito como 
pioneira, Paulo tentou mover seu coração por muito tempo. Quando aprendemos sobre o 
profundo e ansioso coração de Paulo em relação ao Céu, compreendemos que esta é a obra 
de Deus que impediu que o coração desaparecesse e deixou seus traços na terra para 
edificar um altar. 
 
Pai! O tempo chegou quando devemos olhar para o novo mundo, saltar sobre as complexas 
barreiras históricas, e nos colocar diante do Céu para o benefício da nova providência. Pai, 
por favor, nos oriente até o dia que possamos erradicar todo o nosso complexo passado, 
transcender as complexas realidades e entrar no âmago do amor onde o Céu pode estar 
presente, e inclinar diante do Pai em paz. 
 
Se vivemos ou morremos, por favor, permita que nos tornemos o escudo para os 6.000 anos 
de tristeza e restauremos a glória da vitória definitiva diante do Senhor. Por favor, permita 
que a alegria que vem disso possa engolir todo o jardim da criação. Oramos e desejamos do 
fundo de nossos corações que o Senhor nos permita juntar as forças e cumprir a única 
vontade com Sua ajuda. Atualmente reconhecemos que a providência é nosso destino, 
assim, por favor, permita que nos questionemos e encontremos a resposta interior para 
compreender quanto estamos em falta. Por favor, permita que este momento seja a 
oportunidade quando sentimos o desejo de nos arrepender diante do Senhor, e ir mais perto 
do Pai, para liberar o Senhor e expor a nós mesmos ao Senhor, e receber Sua compaixão. 
Por favor, permita que esse coração seja o fundamento sobre o qual podemos ser 
completamente recriados, baseado na imagem santa e sem defeitos de Jesus. Amado Pai, eu 
oro do fundo do meu coração que o Senhor nos abençoe para que possamos confiar tudo à 
Sua vontade, depender dela, e nos tornar um sacrifício obediente diante do Senhor. Por 
favor, ordene os filhos que estão sentados aqui. Eu sei que neste tempo não há nenhuma 
necessidade de muitas palavras, assim, por favor, permita que seus corações sejam movidos 
por cada palavra. Permita que eles possam senti-la com seus corpos, e garanta a eles a 
bênção da compaixão e inspiração que pode dar a eles alegria. Por favor, tenha domínio 
sobre nós com o fogo do Espírito Santo, para que possamos sentir as inspirações do Pai e 
possamos nos mover como uma unidade para o benefício da providência. 
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Oramos do fundo de nossos corações que o Senhor nos garanta um ambiente precioso de 
harmonia no qual possamos dar e receber, e nos permita estar no lugar que o Senhor 
concede. Por favor, governe sobre o tempo que resta. Eu oro no nome do Senhor. Amém. 
 
II Coríntios 8:24: “Portanto, mostrai para com eles, e perante a face das igrejas, a prova do 
vosso amor, e da nossa glória acerca de vós.” Eu falarei sobre o tema “Jesus Cristo, o 
Orgulho de Deus.” 
 
Adão e Eva deveriam ter se tornado o orgulho de Deus 
 
Deus, que criou o mundo, criou Adão e Eva como as encarnações de Seu orgulho em 
relação a todas as coisas no céu e na terra. Além disso, Ele criou Adão e Eva para serem 
Seu orgulho diante do mundo angélico. Quando Adão e Eva se colocassem diante de todas 
as coisas da criação, todas as coisas estavam destinadas a se inclinarem diante de Adão e 
Eva. 
 
O jardim que foi originalmente criado para ser assim foi destruído por causa da queda do 
homem. Em outras palavras, por causa da queda, o valor de todas as coisas não pôde 
emergir. O homem, que poderia ter emergido como o centro de valor do mundo invisível, 
perdeu suas qualificações, e a posição do homem como alguém que deveria ter aparecido 
diante da criação no lugar de Deus e ter sido glorificado como o centro de harmonia, foi 
destruído.  
 
Sendo este o caso, qual é o padrão que Deus esteve buscando até hoje, 6.000 anos após a 
queda do homem? Ele esteve buscando por um representante que possa representar Seu 
hyung sang, representar a natureza de Deus, e representar todas as criações do universo do 
qual Deus pode sentir orgulho. 
 
Além disso, até agora, Jesus Cristo tem trabalhado bastante para o benefício da Única 
Vontade. Que tipo de homem era este Jesus Cristo, que veio 4.000 anos após a queda de 
Adão e Eva? Ele era o substituto para o hyung sang externo e o coração interno de Deus. 
Esta é a razão pela qual Deus tentou manifestar, através de Jesus Cristo, o “padrão de 
orgulho” que Ele tinha estabelecido como o ideal da criação.  
 
Esta é a missão original que Jesus estava destinado a conduzir. Jesus tinha uma grave 
responsabilidade de se estabelecer como o representante do coração e hyung sang de Deus 
em cada aspecto de sua existência e vida. Esta é a forma na qual Jesus deveria ter emergido 
como o corpo substancial do qual Deus podia se orgulhar. Primeiro, Deus devia ter sido 
capaz de se vangloriar para todas as coisas, e então para satanás, e na sequência para os 
incontáveis santos. Além disso, Deus deveria ter inaugurado o dia da restauração da alegria 
e glória que Deus esperava alcançar centrando em Adão e Eva. Esta era a vontade de Deus, 
que tinha estabelecido Jesus como o ser central. 
 
Deus elevou os Israelitas para edificarem a nação de Israel e enviou Jesus Cristo, que estava 
destinado a se colocar diante Dele. Se os Israelitas tivessem se tornado uma unidade, 
louvado e recebido Jesus com um coração de gratidão baseado no padrão do orgulho de 
Deus, a tristeza histórica não teria sido prolongada como aconteceu por 6.000 anos.  
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Jesus, o Rei da Fé, que se Colocou como o Orgulho de Deus 
 
Houve uma grande lacuna entre o que Jesus via com seus olhos quando ele emergiu como o 
orgulho de Deus, e o que os Israelitas tinham como orgulho. Em outras palavras, os 
Israelitas, que estiveram desenvolvendo a vontade da providência de restauração de Deus, 
tinham orgulho de coisas diferentes do que Jesus tinha, com respeito a serem o povo 
escolhido. Jesus tinha orgulho para o benefício da vontade de Deus porque defendia a 
vontade da providência de restauração de Deus. Por esta razão, os Israelitas enfrentaram 
uma situação na qual estavam destinados a abandonar o que tinham como orgulho como um 
povo diante das palavras e ações de Jesus, que assumia o orgulho na vontade de Deus. 
 
Se eles desistissem do que tinham orgulho e se inclinassem diante de Jesus Cristo, que 
apareceu como uma nova fonte de orgulho para o benefício da vontade de Deus, o difícil 
caminho da cruz não teria surgido diante de Jesus Cristo. O conceito do caminho da cruz 
não teria existido na história do Cristianismo. Embora a salvação tenha sido baseada no 
atendimento das palavras de Jesus, não teria havido tal coisa como a salvação baseada na fé 
na cruz. 
 
Atualmente, em reverência à morte de Jesus, acreditamos que o poder da redenção reside na 
cruz, mas esta não é toda a verdade. Cristãos atualmente carecem de um ponto. O poder da 
redenção reside nas palavras que Jesus falou enquanto estava vivo. O que devemos 
entender é que enquanto a salvação espiritual é, naturalmente, possível através da fé de uma 
pessoa na cruz, se as pessoas tivessem acreditado e vivido de acordo com as palavras que 
Jesus falou enquanto estava vivo, a salvação física e espiritual teria ocorrido. Do que Jesus 
deveria primeiramente ter orgulho depois de vir à terra? Adão e Eva não puderam 
substancializar as palavras de Deus por causa da queda. Eles falharam em acreditar em 
Suas palavras. Sendo que o homem caiu e a história providencial foi prolongada por 4.000 
anos porque eles não acreditaram nas palavras de Deus, Jesus como um único centro 
estabeleceu fé diante de satanás. Em outras palavras, Jesus emergiu como o rei da fé nesta 
terra. 
 
Que tipo de homem era Jesus? Qual era o padrão sobre o qual Jesus pôde se colocar tão alto 
como o orgulho de Deus? Jesus veio como o rei da fé diante da humanidade que, no curso 
de 4.000 anos de história, foi deixada sem nem mesmo uma única pessoa que pudesse ter a 
confiança de desenvolver a vontade de Deus. Por esta razão, Deus foi capaz de se 
vangloriar sobre a fé de Jesus Cristo. 
 
Muitas pessoas reivindicam acreditar em Deus, mas com esse tipo genérico de fé, é 
impossível criar uma conexão interna entre o superior e o inferior que está edificado sobre 
o coração de Deus. E além disso, embora incontáveis santos e sábios tenham vindo e ido, 
baseado no que eles acreditaram e seguiram, uma pessoa não pode entender os princípios 
de amor que repousam profundamente em Deus. Além disso, Jesus tentou assumir 
responsabilidade por todo o processo de fé na história, que incontáveis santos trilharam, e 
sozinho colocar um fim à história satânica. Jesus, que era a culminação dos 4.000 anos de 
história, veio como o centro do universo e o campeão da fé. 
 
Para o benefício deste único padrão, Deus preparou Jesus como o rei da fé. 
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Jesus representava a vontade de Deus, e no lugar de Deus, ensinou Suas palavras. A palavra 
que ele proclamou não era a verdade do Velho Testamento como ele apresentava. Sua fé 
não estava edificada na fé da era do Velho Testamento. Sua crença não estava limitada 
pelas palavras e profecias dos santos e sábios do passado. Em outras palavras, ele não tinha 
o conceito do Messias no qual os Israelitas acreditavam, baseados nas palavras do Velho 
Testamento. 
 
Para explicar a natureza da fé que Jesus tinha, ele era o representante da fé que não pode ser 
encontrada no Velho Testamento da Bíblia, e que não existia na história conduzida até seu 
tempo. Ele tinha um novo tipo de fé, que não existia até esse tempo em qualquer ambiente 
do mundo. Consequentemente, a história do Velho Testamento tinha que recuar diante de 
Jesus. 
 
O que devemos entender, nós que acreditamos em Jesus Cristo, o rei da fé em quem Deus 
sentia orgulho? Devemos entender que, se olhamos para Jesus com alguma limitação, então 
não podemos captar os 4.000 anos de história antes de sua vinda, e seus trinta anos de vida; 
nem podemos captar o valor eterno de sua vida, o qual influenciará o futuro eternamente. 
Além disso, devemos enfrentar o fato que mesmo se centenas de milhões de pessoas são 
ignorantes sobre a vontade de Deus e se colocam contra ela, devemos ter o padrão de fé 
para dizer: “Eu desenvolverei essa sagrada vontade sozinho. Eu acreditarei no que ninguém 
mais pode acreditar.” Somente quando isso é feito, Jesus pode se colocar como o Salvador 
e o rei da fé diante da humanidade. Jesus, em quem acreditamos atualmente, deu todas as 
palavras de verdade enquanto esteve vivo? Se ele não fez isso, precisamos das palavras que 
o retorno do Senhor nos dará. Embora Jesus fosse o rei da fé a quem Deus tinha buscado e 
que pôde se colocar, depois dos 4.000 anos desde a queda de Adão e Eva, como a fonte do 
orgulho de Deus diante de satanás e do mundo da criação, por causa da falta de fé dos 
Israelitas, Deus teve que entregá-lo ao inimigo. Portanto, Jesus Cristo deve retornar com o 
padrão de se vangloriar diante de toda criação e para dar as novas palavras. Como o 
campeão e rei da fé, Jesus revelou novas palavras que não estavam no Velho Testamento. 
Essas palavras foram proferidas para nós como as palavras do Novo Testamento. 
 
Sendo que esta era é uma nova era, e que uma gloriosa era virá no futuro próximo, 
precisamos ter o tipo de fé que pode ser perpetuada nessa era gloriosa. A esperança e fé de 
Jesus Cristo não eram no nível da fé que o ser humano tinha acreditado pelos 4.000 anos. 
Sua fé era algo que, através de sua vida, alcançou muitas gerações após ele. Ela alcançou 
até mesmo a eternidade, e é a fé que pode trazer a luz do amor e do bem que não pôde 
emergir até então. 
 
Jesus Cristo era o rei da fé a quem a história nunca tinha visto antes e de quem Deus pôde 
se orgulhar. Vocês também devem ter o mesmo tipo de fé como Jesus.  
 
O Vitorioso Rei Jesus que Triunfou Sobre Satanás 
 
A razão pela qual Deus pode ter orgulho de Jesus era que, embora incontáveis pessoas 
tivessem lutado contra satanás por milhares de anos, foi Jesus que finalmente foi capaz de 
prevalecer sobre ele como o rei vitorioso. Desta maneira, Deus tinha muito orgulho de 
Jesus.  
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Por 4.000 anos, incontáveis antepassados antes de nós vieram a esta terra e lutaram contra 
satanás. Para o benefício da vontade de Deus de enviar o Messias, incontáveis santos 
lutaram com satanás. Entretanto, eles não puderam subjugá-lo. Embora eles tenham lutado 
com satanás por 4.000 anos, eles não puderam conquistá-lo e trazê-lo de joelhos, mas 
quando Jesus Cristo veio a esta terra, ele finalmente conquistou satanás e o fez submeter-se. 
Com o que Jesus fez satanás se ajoelhar? Ele o subjugou com o princípio do Céu do amor. 
Vocês devem entender isto. O que nós cristãos devemos entender atualmente é que a única 
coisa que funciona na subjugação de satanás é o princípio do amor. 
 
Que tipo de princípio é o princípio do amor? Embora muitas pessoas tenham passado pela 
terra, Jesus Cristo é o único filho a quem Deus amou profundamente. Portanto, quando 
olhamos para os trinta anos da vida de Jesus, não há um único minuto que não manifeste 
sua piedade filial. Sua vida diária diante de Deus era algo que não podia ser tirado nem 
mesmo um único momento, de noite ou de dia, que não fosse para agradar completamente o 
coração de Deus. Sua vida foi esse exemplo de piedade filial que, quando Deus olhasse 
para baixo, Ele diria: “Na terra, não há ninguém mais, somente você.” 
 
A determinação singular de Jesus em seu coração era tal que mesmo se tudo em sua vida 
fosse perecer, ele iria viver para o benefício de Deus. Ele não tinha nenhum outro desejo 
além de cumprir a totalidade de sua missão como o Salvador de toda a humanidade, mesmo 
se isso significasse que seu corpo físico seria negligenciado. Ele não tinha nenhum outro 
desejo além de gritar: “Pai! Com a destruição do meu próprio ser, eu me tornarei o filho de 
devoção filial, a encarnação do amor a quem o Senhor tem buscado por 4.000 anos e Seu 
amado filho que pode retornar amor ao Senhor.” 
 
Por esta razão, mesmo se centenas de milhões de pessoas insistem que Jesus não é o filho 
de Deus, Deus não pode concordar com isso. Ninguém pode bloquear o poder do 
relacionamento pai e filho que veio a existir como o centro de céu e terra e que está ligado 
ao amor de Deus. Mesmo no lugar solitário no monte de Golgotá onde Jesus foi pendurado 
na cruz. Jesus sabia que a vontade de Deus residia nesse lugar e ele entendia muito bem o 
coração de amor de Deus, que tinha esperado por 4.000 anos. 
 
Assim, desde que a vontade do Pai permaneça inalterada, o orgulho de Jesus como o filho 
que pode receber o amor do Pai é eterno. Diante de todas as coisas na criação, Deus se 
vangloriou de Jesus Cristo como a encarnação do amor imutável do Pai. Deus se vangloriou 
diante do mundo satânico. 
 
Nos 6.000 anos de história até os dias de hoje, há muitas pessoas que demonstraram 
piedade filial diante de seus pais. Há muitos filhos e filhas de devoção filial no seio de 
satanás. Não obstante, a fim de que Deus seja capaz de ter orgulho de Jesus, e a fim de que 
nós recebamos o amor de Deus como Jesus fez, precisamos ter mais valor e realizações do 
que todos os filhos e filhas de devoção filial na história dentro da realidade satânica. 
 
Somente então Deus pode dizer: “Este é meu amado filho,” e então uma pessoa pode se 
tornar o filho ou filha de devoção filial que é o único no céu e terra representando a verdade 
Celeste. 
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Quando Jesus olhou para a multidão a partir deste padrão, ele viu uma grande perda. Por 
causa do coração de Jesus, ele sentiu que havia uma enorme lacuna entre seu próprio valor 
e o que as pessoas valorizavam. De sua própria vontade, Jesus orou pelo benefício dessas 
pessoas diante do Céu. 
 
Satanás pode ser destruído com o poder que vem a partir do relacionamento pai e filho 
baseado no amor de Deus. A razão é que o grau para o qual muitas pessoas dentro da esfera 
satânica que seguem satanás, não podem nem mesmo se aproximar do padrão do amor e 
serviço de Jesus em relação a Deus. Onde quer que Jesus apareça com o amor de Deus, este 
se tornava uma área que é como uma fortificação de ferro. Assim, onde quer que os 
seguidores se reúnam centrando em Jesus, eles podem subjugar satanás. 
 
Jesus pôde se tornar o orgulho de Deus porque ele combinou todas as vitórias e derrotas dos 
antepassados durante os 4.000 anos e definiu o padrão único, que ele utilizou como seu 
próprio fundamento. Sobre o que devemos pensar hoje? Vocês devem pensar sobre como 
Jesus Cristo foi capaz de alcançar realizações mais vitoriosas do que todas as vitórias dos 
santos nos 4.000 anos que o precederam, enquanto a humanidade tem estado em conflito 
com satanás por 6.000 anos. Além disso, devemos estar pensando sobre como nossos 
antepassados foram vitoriosos sobre satanás. Devemos também vestir seus sapatos e pensar 
sobre isto. Qual é o maior desejo de Deus para os santos nesta terra agora? Não deveria ser 
apenas Jesus que subjuga satanás, mas também todos os santos destes últimos dias que 
sentem o amor de Deus através do amor de Jesus. 
 
Jesus Cristo conduziu uma vida vitoriosa por trinta anos. Ele evitou o que não traria vitória. 
Jesus evitou as palavras que poderiam conduzi-lo ao fracasso e que poderiam permitir 
satanás se aproximar. Embora ele pudesse parecer para qualquer pessoa como um jovem 
comum em um vilarejo, uma vez que ele assumiu responsabilidade pelo todo, suas palavras, 
ações e esperança poderiam colocar o todo no fundamento vitorioso. 
 
Hoje vocês se colocam no fundamento vitorioso que Jesus estabeleceu com um trabalho tão 
duro. Vocês estão recebendo essas bênçãos de Jesus. Agora a questão é como vocês podem 
se colocar no fundamento vitorioso que Jesus edificou na terra, e como vocês podem se 
elevar mais alto. Vocês devem entender que o Céu desce para a terra para seu benefício, e 
até que vocês retornem ao Céu, vocês devem derramar lágrimas pela vitória. 
 
Devemos sempre encher nossos corações com o amor de Deus. Devemos sentir o amor de 
Jesus e do Espírito Santo, e experimentarmos o amor do Céu. Embora Jesus trouxe vitória 
no nível individual, porque morreu na cruz, ele estabeleceu um fundamento vitorioso 
apenas espiritualmente. Nós que devemos consumar os 2.000 anos de história, devemos nos 
colocar no fundamento espiritual de Jesus e, substituindo o corpo de Jesus, estabelecer o 
fundamento físico vitorioso. E além disso, satanás o desafiará quando Deus proclamar para 
esta terra as novas palavras que podem completar a salvação espiritual e completar a 
salvação substancial se colocando sobre o nível do Novo Testamento. Temos a 
responsabilidade de assumir esta luta e vencê-la. 
 
Por qual condição Jesus Cristo foi capaz de receber o amor de Deus? Jesus pôde receber o 
amor de Deus porque ele se tornou o príncipe que assume responsabilidade. 
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Desde sua juventude, Jesus trabalhou como um carpinteiro na casa de José, mas mesmo 
assim ele estava tentando seu melhor para completar sua responsabilidade. Embora ele 
tenha ajudado com a carpintaria e contribuiu com a sobrevivência da família na casa de 
José, no coração de Jesus, isso era apenas uma parte do que significava sua vida. E além 
disso, enquanto ele ostentava grandes sonhos em seu coração, simultaneamente ele cumpriu 
sua responsabilidade mesmo em pequenas tarefas. Vocês nunca devem esquecer que este é 
o tipo de homem que Jesus era. 
 
Jesus é o Príncipe Que Assumiu a Responsabilidade pela Esperança do Todo 
 
Toda a vida de Jesus foi utilizada cumprindo sua responsabilidade e missão. Na terra, ele 
concluiu a responsabilidade que vai durar pela eternidade. Os trinta anos da vida de Jesus 
asseguraram na terra a realização eterna e imutável de ter concluído sua responsabilidade. 
Portanto, enquanto as palavras de fé de Jesus Cristo permanecerem, sua vida nunca será 
esquecida. 
 
Jesus assumiu responsabilidade pela dimensão histórica, sem mencionar por sua própria 
geração. Além disso, ele também assumiu sozinho a responsabilidade pela vontade de Deus 
que Ele esteve trabalhando para cumprir por milhares de anos. Além de Jesus Cristo, não 
houve mais nenhuma pessoa nesta terra que esteve disposta a assumir responsabilidade em 
benefício de Deus. Vocês devem entender que somente ele completou a responsabilidade. 
 
Enquanto Jesus se sentia solitário por ter que ser responsável pela esperança do todo, ele 
também sentia um maior senso de responsabilidade. A vida diária de Jesus foi um tempo de 
estabelecer fundamentos em preparação pela conclusão da responsabilidade pelo todo. 
Além disso, no período de preparação de trinta anos, o período de três anos de ação, e o 
período de três dias de conclusão, a única coisa que ocupava a mente de Jesus, seu único 
pensamento, era subjugar satanás e substancializar a vontade de Deus nesse fundamento. 
Ele conduziu uma vida na qual sentia esta responsabilidade até seus ossos. Não houve um 
único momento quando Jesus esqueceu esta responsabilidade. 
 
Além disso, quando ele estava carregando a cruz e caminhando para a colina de Golgotá, 
mesmo no último momento, quando todas as pessoas zombavam dele e satanás o 
ridicularizava, a determinação de Jesus de completar a responsabilidade dada a ele 
permaneceu imutável. Porque Jesus atravessou a crise da crucifixão com esta determinação 
singular, ele pôde ressuscitar. E também, porque ele ainda tinha a responsabilidade de 
organizar os discípulos que permaneceram na terra, ele voltou depois de ter ido ao reino 
celeste e, apoiado no poder de Deus, executou o milagre da ressurreição. 
 
Mesmo após sua morte, Jesus estava preocupado com seus discípulos que tinham se 
espalhado, e mesmo durante os três dias no túmulo ele estava determinado a protegê-los 
pela eternidade. Consequentemente, ele foi até as praias da Galiléia após sua ressurreição e 
buscou por eles. 
 
Poderíamos perguntar, a partir de uma perspectiva humanista atualmente, como ele pôde 
tratá-los assim, quando eles não tinham nenhum senso de responsabilidade. Embora eles o 
tivessem traído quando enfrentaram dificuldades, logo após a ressurreição, ele foi até a 
Galiléia e começou a cumprir sua responsabilidade. 



 28

O caráter de Jesus, que os elevou para serem discípulos imutáveis mesmo quando teve que 
seguir para a colina da morte, é um caráter admirável que deveríamos aprender a partir de 
hoje. 
 
Isso não é tudo. Devemos entender que além de seus discípulos naquele tempo, ele estava 
assumindo responsabilidade pelos incontáveis santos que viriam após ele, e por nós, 2.000 
anos mais tarde. A história de restauração é a história do todo. Porque a vontade de Deus é 
salvar o todo, Jesus assumiu responsabilidade por toda a humanidade. 
 
Que tipo de responsabilidade Jesus está carregando? Jesus não está carregando a 
responsabilidade por coisas mundanas ou por conduzir uma vida boa. Ele está assumindo a 
responsabilidade por nossas vidas. Senhoras e senhores, embora existem muitas coisas 
difíceis neste mundo, não há nenhuma outra tarefa que seja mais difícil do que esta, porque 
ele está carregando a responsabilidade por vida e morte. Os crentes de hoje se colocam em 
uma encruzilhada que pode conduzi-los para a vida ou para a morte. Jesus tem a 
responsabilidade de empurrar aqueles que se colocam na linha divisória precária, que é 
como a lâmina de uma faca, sobre a qual está a linha da vida. Da mesma forma, por todos 
os trinta anos de vida quando ele estava entrando na estrada de morte em todos os 
momentos, Jesus teve o mesmo coração imutável. Embora os seres humanos possam não 
sentir este senso de responsabilidade e missão, Jesus está trabalhando mesmo agora para 
completar sua responsabilidade, missão e a vontade de Deus. 
 
Nós que Devemos Assumir a Responsabilidade pelo Todo 
 
O que deveríamos fazer hoje para atender este Jesus em quem acreditamos? Não 
deveríamos empurrar toda a responsabilidade para Jesus. Que tipo de pessoas deveríamos 
nos tornar? Jesus assumiu responsabilidade pela história de 4.000 anos, pelo povo daquele 
tempo, e pela humanidade dos 2.000 anos após isso, assim, deveríamos também assumir a 
responsabilidade. Não deveríamos colocar nossa responsabilidade nos ombros de Jesus. E 
além disso, deveríamos estar pensando: ‘Pai! Eu finalmente entendo as tribulações que 
Jesus enfrentou quando assumiu responsabilidade pelos 2.000 anos, e sinto tristeza por 
Jesus que está carregando a responsabilidade para nosso benefício e para o benefício do 
mundo. 
 
Quem é responsável por essa situação? Somos nós, que somos indignos. Portanto, devemos 
refletir sobre isto e inclinar nossas cabeças diante de Jesus. Quando chamamos “Senhor!” 
deveríamos sentir um coração que é como derreter nossa carne e ossos. 
 
Finalmente, Deus foi capaz de se segurar em Jesus, que estava tentando assumir 
responsabilidade pela providência de 4.000 anos, e disse “Você sozinho está assumindo a 
responsabilidade que eu devo cumprir.” Esta é a razão pela qual Deus pôde confiar em 
Jesus e confiar todas as coisas a ele. Deus pôde elevar Jesus a partir da posição de carregar 
todos os fardos da responsabilidade. Tal como Jesus se colocou bem alto diante de Deus, 
devemos aprender a assumir a responsabilidade pelo todo. Se a tarefa se revela difícil, então 
vocês devem aparecer diante de Deus e de Jesus com a mentalidade, ‘Por favor, dê essa 
missão difícil para mim,’ e dizer para eles, “Por favor, revele através de mim o desejo de 
Seu coração; por favor, demonstre isto através de mim.” 
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Este tipo de pessoas são aquelas que permanecerão para sempre. Se esse grupo de pessoas 
não avança, como Jesus, o filho unigênito de Deus, realizará o objetivo que tem sido 
perseguido para o benefício da humanidade por 2.000 anos? Se Jesus, o filho unigênito de 
Deus, que tem colocado sua vida em jogo e tem trilhado o curso de responsabilidade não 
pode encontrar pessoas que podem assumir responsabilidade, então... O tempo chegou 
quando devemos orar, “Por favor, permita-nos assumir as responsabilidades da história, do 
presente e do futuro que Jesus jurou assumir enquanto estava na cruz.” 
 
Houve muitas vezes em nossas vidas até agora, quando tentamos transferir o peso da 
responsabilidade para Deus. Entretanto, a partir de agora, deve emergir pessoas que oram, 
“Eu assumirei a responsabilidade e lutarei em benefício de Jesus, que veio a terra como o 
rei da responsabilidade, representando o coração ferido de Deus ao longo de 4.000 anos. 
Mesmo se o inimigo satanás e incontáveis pessoas não o recebem, eu assumirei a 
responsabilidade em seu lugar e lutarei por ele.” Jesus pode descansar no jardim de paz 
somente quando tais pessoas dão um passo à frente. 
 
Nos últimos dias atuais, o que ouvimos são as palavras, “Quem pode ouvir meu apelo por 
minha vida?” Não obstante, quem é aquele que pode ouvir o apelo de vida que Jesus faz, 
ele que herdou a vida de Deus? Deus está procurando pessoas que possam ouvir. 
 
Jesus tem estado orando pela humanidade à mão direita de Deus. A razão que Jesus não 
pôde descansar e tem que orar até agora não é porque ele fez alguma coisa errada. Além 
disso, não é porque Jesus não pode ir diante de Deus. É tudo por nossa causa. Portanto, para 
o benefício de Jesus, que tem estado trabalhando duro por 2.000 anos, vocês devem tentar 
seu melhor para cumprir a responsabilidade de vida, mesmo se vocês tiverem que perder 
suas vidas. Porque Jesus faleceu na cruz, a responsabilidade de vida permanece na terra. O 
tempo quando esta responsabilidade de vida deve ser completada é o tempo da Segunda 
Vinda. O tempo da Segunda Vinda começa quando aparece alguém que pode assumir a 
responsabilidade de vida. Porque ele é o único que está carregando a responsabilidade de 
vida na história e no futuro, vocês devem se juntar à batalha final do seu lado. 
 
O Início doTempo do Segundo Advento 
 
Deus deseja amar os homens elevando-os através do Jesus da fé e do Jesus da verdade. Ele 
realmente quer amar todos vocês. Quando nos dizem que devemos seguir o exemplo de 
Jesus, ao menos em nossos corações devemos ser capazes de dizer, ‘Sim, isso é verdade. Se 
você não pode se tornar tal pessoa, então como Jesus, que nunca pôde descansar nem 
mesmo um segundo até agora, pode finalmente descansar? 
 
Portanto, vocês devem assumir estas condições que Deus colocou adiante como Seu 
orgulho. Vocês devem estabelecer as condições que os colocam como o orgulho de Jesus, 
que foi para o mundo espiritual, na terra. Ao fazer isso, vocês se tornarão aqueles de quem 
Deus pode ter orgulho. 
 
Primeiro, vocês devem ter orgulho do fato que acreditam em coisas que o mundo não pode 
acreditar. Então vocês devem ter orgulho da vitória obtida na luta com satanás. Vocês 
devem ter orgulho da responsabilidade que ostentam em um mundo onde as pessoas evitam 
a responsabilidade. 
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Por conta disso, o orgulho de Deus deve alcançar todo o caminho até nós através de Jesus 
no mundo espiritual, e deve até mesmo alcançar a criação na terra através de nós. Somente 
quando isso ocorre Deus pode cumprir o ideal de criação no qual Ele quis elevar homens 
como figuras centrais diante da criação, e ter orgulho deles. Finalmente, homem e toda a 
criação podem oferecer inclinações de gratidão a Deus, que tem orgulho deles. Tal 
responsabilidade do todo repousa em nossos ombros. 
 
Nós que estamos aqui hoje somos muito indignos. Nossa fé também é patética. A partir de 
agora, quando homens devem lutar com satanás, devemos dizer, “Querido Pai, por favor, 
dês forças para a humanidade para que possa lutar e vencer sobre satanás. Por favor, oriente 
toda a humanidade para que ela possa assumir a responsabilidade.” Além disso, vocês 
devem enfrentar o inimigo do todo. Lutando sozinhos e prevalecendo sobre ele, vocês 
devem ser capazes de dizer, “Deus, eu ofereço esta alegria ao Senhor.” O sofrimento e dor 
de Deus serão resolvidos através de pessoas que podem demonstrar diante de Deus que 
estão assumindo toda a responsabilidade do mundo, e que podem orgulhosamente 
demonstrar o centro que é assumir a responsabilidade diante dos muitos santos e do mundo 
da criação. É através de tais pessoas que a vontade de Deus pode ser realizada. Vocês 
devem entender isto claramente. Vamos orar. 
 
Pai! Onde quer que olhemos, descobrimos que somos responsáveis por tudo, e quando 
olhamos para o mal deste mundo, compreendemos que a vida de Jesus foi embebida por 
lágrimas incessantes. Atualmente não sentimos nada, mesmo quando vemos coisas más, e 
não temos um coração de dor em relação à vontade do universo, e somos incapazes de nos 
sentir responsáveis porque somos injustos e inferiores. Temos sido pessoas que não têm o 
coração desesperado e ansioso para derrotar o inimigo, que não pudemos edificar 
realizações nessa luta, e que não pudemos acreditar no Deus Todo-Poderoso. Temos 
falhado em entender o coração leal de Jesus em relação a Deus. Pai, nesta noite eu reuni um 
pequeno grupo diante de mim e o aconselhei. Sabemos que Seu desejo de elevar Jesus 
como o orgulho diante do mundo está ligado a nós através dos apóstolos e da história. 
Sabemos que o Senhor deseja que esta vontade seja realizada através de nós. Sabemos que 
carregamos a responsabilidade central sobre nossos ombros que os muitos santos que 
regozijam em nova vida podem dar as boas vindas. 
 
Agora, por favor, nos permita ser ofertas como o sacrifício para resolver a dor e sofrimento 
de Céu e terra, criação e Jesus. Eu oro do fundo do meu coração, Pai, que o Senhor nos 
conduza a ser filhos de devoção filial que farão seu melhor. 
 
O Senhor criou o conceito da noiva e do noivo através do caminho da cruz, e sabemos que 
o problema é quanto podemos colocar o amor de Jesus em prática, quanto estivemos 
cumprindo nossa responsabilidade centrando no amor de Jesus, e quanto compreendemos o 
valor da fé através do amor de Cristo. 
 
Sendo que o Pai nos aconselhou neste momento, por favor, nos oriente a entender 
claramente que a responsabilidade de liberar o Céu está confiada a cada um de nós, e que é 
através de nós que a luta para erradicar o sofrimento e dor do Céu deve ser consumada. 
Sendo que devemos realizar estas coisas, por favor, permita-nos ter um coração de gratidão 
em relação ao Pai e a mentalidade que devemos cumprir mais do que qualquer outra pessoa. 
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Por favor, oriente-nos para que sejamos gratos mesmo quando estamos carregando a cruz, e 
mesmo quando estamos lutando com milhões de demônios; por favor, conduza-nos a não 
ser intimidados. Mesmo quando estamos em uma situação difícil na qual temos que 
carregar a cruz, por favor, permita que nos tornemos filhos que podem dizer: “Pai! Por 
favor, não se preocupe porque eu estou aqui.” Eu oro do fundo do meu coração que o 
Senhor possa orientá-los a se tornarem filhos que podem confortar o Pai, que está em 
profunda angústia porque Ele vê Seus filhos sofrendo. Por favor, permita que a verdade se 
torne a vida e o caminho para eles e, por favor, permita que eles encontrem o padrão no 
qual podem centrar suas vidas. Por favor, conduza-os para que possam ir diante do Pai com 
fé imutável e no centro da vida. Eu desejo ansiosamente e solicito que o Senhor libere o 
milagroso poder criativo da palavra para que essas coisas possam ser cumpridas. Eu ofereço 
todas estas palavras no nome do Senhor. Amém. 
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Jesus está Buscando por Nós Desta Forma 

20 de maio de 1956  

Antiga Sede da Igreja 

 
Mateus 18:1-14: Naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: 
Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles, E 
disse: Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, 
de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como 
este menino, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome um 
menino, tal como este, a mim me recebe. Mas, qualquer que escandalizar um destes 
pequeninos, que crêem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó 
de azenha, e se submergisse na profundeza do mar. Ai do mundo, por causa dos 
escândalos; porque é mister que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o 
escândalo vem! Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o, e atira-o para 
longe de ti; melhor te é entrar na vida coxo, ou aleijado, do que, tendo duas mãos ou dois 
pés, seres lançado no fogo eterno. E, se o teu olho te escandalizar, arranca-o, e atira-o 
para longe de ti; melhor te é entrar na vida com um só olho, do que, tendo dois olhos, seres 
lançado no fogo do inferno. Vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos 
digo que os seus anjos nos céus sempre vêem a face de meu Pai que está nos céus. Porque 
o Filho do homem veio salvar o que se tinha perdido. Que vos parece? Se algum homem 
tiver cem ovelhas, e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes, deixando as noventa e 
nove, em busca da que se desgarrou? E, se porventura achá-la, em verdade vos digo que 
maior prazer tem por aquela do que pelas noventa e nove que se não desgarraram. Assim, 
também, não é vontade de vosso Pai, que está nos céus, que um destes pequeninos se 
perca. 
 
O título do discurso de hoje é “Jesus está Buscando por Nós Desta Forma.” Este é o tema 
sobre o qual eu falarei. 
 
Jesus Cristo é a pessoa que veio à terra como aquele por quem Deus tem derramado Seu 
coração em preparação por 4.000 anos. Jesus Cristo veio para salvar a humanidade, 
representando a vontade de Deus e Seu coração sofredor. 
 
A Ovelha que se Desgarrou  
 
O homem decaído é como a ovelha que se desgarrou do seu rebanho. Após a queda, a 
humanidade não se coloca entre as 99 ovelhas, mas com a ovelha desgarrada. Os milhões 
de soldados e anjos Celestes no céu não podem retornar alegria e louvor a Deus, porque 
eles perderam Adão e Eva, que são como a ovelha perdida. Deus tem trabalhado bastante 
até agora para reivindicar de volta os homens decaídos, que tem impedido os soldados e 
anjos Celestes de retornarem alegria e louvor a Ele. Jesus foi enviado a terra como aquele 
que Deus esteve buscando por 4.000 anos. Jesus, como o bom antepassado da humanidade, 
se colocou na posição de Verdadeiros Pais e perseverou em seu árduo trabalho a fim de 
redimir nossas vidas. 
 
Atualmente temos um entendimento simples de Jesus Cristo como o filho unigênito de 
Deus na história de 4.000 anos da providência e a figura central que obteve a vitória sobre 
satanás. 
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Ele carregou a cruz para o benefício de salvar a humanidade, que havia caído em pecado e 
nos maus caminhos. O que Deus fez para levantar Jesus como o centro? Ele confiou a Jesus 
tudo o que Ele tinha feito em Sua providência pelo mundo e a humanidade. Como 
resultado, quando Jesus Cristo foi elevado como o novo centro da providência, ele se 
colocou na posição de ser responsável pela salvação de toda a humanidade. Quando ele foi 
colocado nessa posição, sua mente e corpo devem ter sido dominados com indizível 
tristeza. 
 
Jesus Cristo Que Veio Procurando por Nós 
 
Quando Jesus nos procura, que tipo de curso ele assume? Para salvar a humanidade, 
durante a história de 4.000 anos, Deus estabeleceu a palavra, e através de muitos profetas e 
sábios, Ele profetizou para as multidões que o Messias viria. 
 
Portanto, os seguidores do Judaísmo foram preparados para receber o Messias baseado nas 
palavras e testemunhos dos profetas. Esta é a história registrada no Velho Testamento. 
Jesus Cristo, que veio nesse fundamento preparado, estava destinado a consumar os 4.000 
anos da história do Velho Testamento como a história do bem. Deste modo, as novas 
palavras da verdade que ele falou continham dentro delas a tristeza que tinha se acumulado 
durante o curso de 4.000 anos da providência de restauração. Ao mesmo tempo, elas eram 
as verdades que revelavam as leis celestes que todos devem seguir em suas vidas de fé. 
 
Como Jesus se sentiu ao olhar para os grupos descrentes dos incontáveis seguidores do 
Judaísmo? Eles estavam destinados a ouvir e acreditar nas palavras que ele proclamou. 
Vocês devem entender que Jesus estava clamando a eles com um coração agonizado. 
 
Deus esteve procurando por mim, este único homem, até hoje. Para reivindicar de volta 
toda a humanidade, que está aprisionada no pecado, Ele esteve trabalhando duro por um 
longo tempo. Através dos profetas, Ele deu aos Israelitas a lei durante a era do Velho 
Testamento. Para encerrar a triste história de 4.000 anos, Ele enviou Jesus Cristo e 
proclamou as novas palavras da verdade. Porque o povo judeu não acreditou nessas 
palavras, eles não foram capazes de confortar o triste coração de Deus. Ao invés, eles 
exacerbaram a dor no coração do Céu. Isto é o que devemos entender. 
 
Por esta razão, Jesus foi diante da multidão que não conhecia a direção que devia seguir e 
que permanecia dentro do domínio de satanás e, indicando o caminho, ele revelou a forma 
para a sobrevivência. Não obstante, o povo Israelita não ouviu. Consequentemente, a 
humanidade perdeu a direção da vida e o altar de 4.000 anos de luta que Deus tinha 
edificado. Se o povo judeu tivesse se tornado uma unidade no fundamento das palavras de 
Deus, então eles teriam substancializado as palavras de Deus, e Deus teria sido capaz de 
abraçá-los como filhos novamente. 
 
O Povo Judeu não Acreditou nas Palavras de Jesus 
 
Porque o povo Judeu, que estava originalmente destinado a se tornar o exemplo, não 
acreditou nas novas palavras que Jesus deu e não pôde se unir a ele, Jesus teve que deixar 
apenas palavras de tristeza.  
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Por esta razão, o povo Judeu, que deveria ter se colocado na posição de centenas de 
ovelhas, se encontraram em uma posição semelhante da ovelha desgarrada. Nos 
encontramos na mesma posição. 
 
Devemos entender o coração de Jesus em relação ao povo Judeu, que era como a ovelha 
desgarrada. A fim de elevar o povo judeu perdido, Jesus clamou com um coração triste. 
 
O que devemos entender atualmente é que Deus esteve conduzindo a providência com um 
coração cheio de dor por 4.000 anos para que Ele pudesse me reivindicar; e depois disso, 
Jesus herdou o coração de Deus. Ele esteve nos chamando, nos perseguindo. 
 
Em seus trinta anos de vida, que tipo de curso Jesus trilhou? Jesus se preparou por trinta 
anos de vida privada, esperando emergir a providência de Deus. Quando ele apareceu para 
espalhar as novas palavras depois que esse período passou, ele não estava falando as 
palavras com alegria. Ele propagou a mensagem com o coração triste de Deus. 
 
Embora Jesus tenha falado muitas palavras tais como “Siga-me” ou “Acredite em mim,” 
aqueles que ouviram atentamente a voz que clamava a partir de um coração triste foi um 
grupo extremamente pequeno em número. 
 
Vocês devem entender que Jesus gastou trinta anos de sua vida em um ambiente com um 
coração triste e amargo. A voz desesperada de Jesus, falou alto em seu tempo de vida, e 
ainda está implorando a vocês através das passagens bíblicas. Mesmo neste momento, Jesus 
Cristo está fazendo uma solicitação ansiosa a vocês a partir do mundo espiritual. 
 
Portanto, vocês devem agora aprender os conteúdos da solicitação de Jesus e descobrir o 
caminho que devem trilhar. Vocês estarão grandemente enganados se não souberem o 
caminho no qual devem caminhar e em qual posição estão, a posição da ovelha perdida, e 
se vocês mantiverem a crença que este mundo continuará como está. Vocês mesmos podem 
não saber isto muito bem, mas enquanto andavam o curso da história de 2.000 anos desde 
seu nascimento, Jesus está chamando com uma voz triste, e esse chamado se torna sua 
esperança. 
 
O Coração de Deus e a Voz de Jesus 
 
Vocês ignorariam esta voz, que está chamando vocês tão ansiosamente? Se há alguém que 
não pode ouvir, ele ou ela ao menos deveria sentir o coração de amargura. Há alguém entre 
vocês com ouvidos para ouvir que não está esperando essa voz chamando? Devemos nos 
moldar a fim de ouvir esta voz. Se vocês ouvem o chamado, mas não podem se mover 
porque seu corpo não está forte o suficiente, vocês devem direcionar seu coração e alma na 
direção desse lugar. Para reivindicar esta pessoa que é como a ovelha perdida, Deus tem se 
esforçado não somente por um dia, não somente por um ano, não somente por cem anos, 
mas por 6.000 anos. Os 6.000 anos que Ele sofreu para encontrar as ovelhas perdidas no 
céu e na terra é a história de redenção do Céu. Porque nós homens não podemos ouvir a voz 
de Deus chamando por nós, Ele revelou isto através de Jesus, que era a encarnação de 
Deus. As palavras proclamadas por ele que revelaram o coração invisível de Deus são as 
palavras do evangelho. 
 



 36

Porque os homens não podem entender a mente de Deus, que existe na forma invisível, e 
não podem ouvir Sua voz, Jesus veio como a encarnação de Deus. Além disso, o povo 
Judeu deveria ter ouvido as palavras que ele pregou, e estando diante dele, deveriam ter 
entendido a verdadeira intenção de Deus, que não tem sido entendida por 4.000 anos. 
Sentindo o coração de Deus, eles deveriam ter se arrependido. A despeito disto, o povo 
Judeu não se arrependeu, mas ao invés se distanciou de Jesus. Portanto, a partir de agora, 
vocês devem fazer preparações para que possam entender a voz triste de Jesus. O que vocês 
deveriam fazer a fim de conseguir isto? A única forma atualmente é que vocês apenas 
ouvem atentamente as palavras faladas no contexto mundano, mas vocês devem ter a 
determinação para acreditar em Jesus que se coloca diante da multidão representando o 
coração e vontade de Deus. Jesus veio como o representante do Deus invisível e trilhou o 
curso de tormento em benefício do homem ignorante, que tem somente causado dor ao Céu 
por 4.000 anos. Da mesma forma, vocês deveriam ser capazes de entender o coração de 
Deus que colocou Jesus em uma situação tão triste, e o fez renovar sua determinação. 
 
Se o povo Judeu tivesse sido capaz de ampliar sua perspectiva e discernir a voz que 
clamava em benefício do coração interno de Deus, eles não teriam qualquer problema para 
entender as dolorosas palavras de Jesus, que veio como o corpo substancial. Contudo, em 
qual estado estava o povo Judeu? Eles estavam satisfeitos somente com as palavras escritas 
nas escrituras do Velho Testamento. Eles pensavam que as palavras finais de Deus estavam 
todas escritas no Velho Testamento. 
 
Esta não é somente a tristeza de Deus. O povo Judeu não compreendeu que se eles não 
servissem Jesus quando Deus o elevou para revelar e testificar sobre Seu coração mais 
interno, a tristeza do Céu se tornaria a tristeza da terra. Vocês devem entender que Jesus 
estava destinado a liberar a tristeza e o sofrimento de Deus dos 4.000 anos, mas porque o 
povo Judeu não o reconheceu, a tristeza de Deus não pôde ser liberada. Por causa disso, 
Sua tristeza continuou. 
 
Jesus Cristo, que veio a terra representando a vontade de Deus e os 4.000 anos de história, 
teve que voltar sem proclamar as palavras de felicidade. Consequentemente, 2.000 anos de 
história se passaram desde Jesus, mas quando olhamos de volta para os 6.000 anos de 
história até hoje, descobrimos que mesmo agora, a tristeza de Deus e de Jesus ainda está 
profundamente enraizada na terra. Devemos alcançar o entendimento da tristeza de Deus e 
de Jesus, e ser capazes de considerar as palavras de Deus de felicidade e as palavras de 
Jesus. A razão que Jesus veio nos procurar não é somente para dar palavras de tristeza. No 
curso laborioso de reivindicar de volta a nós, que somos como a ovelha desgarrada, Deus 
não deveria sempre falar palavras dolorosas. Sendo que Ele falou palavras tristes por 6.000 
anos, no momento quando a ovelha perdida é encontrada, deve aparecer palavras dessa 
felicidade que uma pessoa pode esquecer completamente os 6.000 anos de tristeza. Vocês 
podem pensar que tais palavras de felicidade virão do Céu, mas esse é um grande engano. 
Agora devemos nos tornar o rebanho de ovelhas que correrá na direção do coração de 
Jesus, que tem trabalhado por 2.000 anos, e na direção do Senhor que está vindo nos 
buscar. 
 
Não deveríamos hesitar ou ser incapazes de encontrar nossa direção após ouvir a voz 
chorosa de tristeza de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo vem e chama vocês com uma voz 
dolorosa, vocês não deveriam recuar. O que vocês deveriam fazer? 
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Antes que a voz triste de Jesus possa ser ouvida por vocês, vocês precisam gritar com uma 
voz triste primeiro. Vocês devem ser os primeiros a sacudirem céu e terra com o grito, 
“Meu pastor! Senhor!” 
 
Jesus que vem buscar vocês então escutará atentamente seu grito, e quando ele chamar 
vocês novamente, ele não chamará com uma voz triste, mas com uma voz feliz. Vocês 
devem se colocar nessa posição. 
 
Devemos Testificar sobre o Coração Triste de Jesus  
 
Atualmente, devemos testificar sobre o coração triste de Jesus. Não devemos apenas 
lamentar sobre ter perdido o pastor, mas também deveríamos chorar para o propósito de 
encontrar o pastor. 
 
Da mesma forma, podemos somente satisfazer Jesus quando nos tornamos pessoas que 
podem assumir responsabilidade pelo caminho de sofrimento que Jesus deixou. Vocês 
devem entender que hoje Jesus está buscando por nós com uma voz triste. A fim de nos 
encontrar, ele está repetindo a dor de sua vida. Jesus, que representou os 4.000 anos da 
providência para o benefício de salvar a humanidade, não pôde viver confortavelmente. Ele 
está vindo procurar por nós atualmente baseado no fundamento de sua vida de dor e 
sofrimento. 
 
Como vocês sabem, a vida de trinta anos de Jesus foi uma vida de angústia. O período de 
preparação de trinta anos como o filho de José, o carpinteiro, foi uma vida de dor e 
sofrimento, tanto internamente como externamente. Ele não pôde viver livremente em 
conforto como vocês. É um grande erro assumir que ele viveu como o honrado Salvador da 
humanidade. Ele foi perseguido por seu padrasto José, Maria e até mesmo seus irmãos e 
irmãs mais jovens. Ele viveu uma vida de agonia na qual não podia falar livremente, 
embora tivesse tanto a dizer. Suas tribulações não foram sofridas para seu próprio 
benefício. Ele sabia que se não representasse o coração de Deus, ninguém mais poderia 
reivindicar de volta a família perdida, por isso ele concentrou todo o seu coração e alma em 
direção ao Céu. Além disso, quando ele via as pessoas brigando entre si em um ambiente 
patético para o benefício de si mesmas e o ambiente que o cercava, Jesus entrou no curso de 
uma vida difícil e dolorosa. Representando as palavras vivas de Deus dos 4.000 anos, ele 
colocou sua vida em risco e lutou para edificar o mundo ideal. 
 
Jesus não recebeu tratamento adequado desde o tempo de seu nascimento até o momento de 
sua morte. Ele conduziu uma vida solitária e difícil tal como a vida no deserto. Tais 
tribulações externas são sofrimentos, mas a angústia interna em seu coração, oculta dos 
outros, é conhecida somente por Deus. 
 
O povo Judeu, que deveria ter acreditado e seguido Jesus, não o reconheceu e apenas 
reconheceu alguém a quem eles tinham pouca necessidade de reconhecer. Vivendo entre 
tais pessoas, Jesus ansiava por sua vida na terra natal. 
 
Sua vida, as coisas que ele comeu e roupas que ele vestiu não foram para seu próprio 
benefício e nem para o benefício de seus próprios dias de tranquilidade. Jesus comeu, vestiu 
e fez todas as coisas para os outros. 
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Ele deu um passo além de tudo isso para viver para o benefício de Deus e da humanidade. 
O mesmo pode ser dito sobre cada um de seus passos. Entretanto, não houve nem mesmo 
uma única pessoa que pôde entender a situação do Messias. Não houve ninguém que 
abraçasse o coração solitário de Jesus e dissesse, “Eu entendo seu coração. Eu entendo seus 
sentimentos, por isso eu seguirei você onde quer que for e me tornarei um amigo que pode 
confortá-lo.” Sem dúvida, seus discípulos deveriam ter confortado Jesus, mas eles não 
puderam confortar o mais íntimo coração de Jesus oculto dos outros. 
 
Por esta razão, os trinta anos da vida de Jesus se tornaram tão cheios de sofrimento e dor. 
Desde o primeiro dia de seu ministério público de três anos, quando ele pregou o 
evangelho, as palavras que ele falou não foram palavras privadas. Elas não eram palavras 
faladas para seu próprio benefício ou para expor suas habilidades. Elas foram faladas para 
cumprir a vontade de Deus. 
 
Entretanto, não houve nem mesmo uma única pessoa que tentou representar as pessoas e se 
tornar um amigo de Jesus, que veio até ele com palavras de conforto e boa vontade. Jesus 
foi ridicularizado pelas pessoas em sua própria cidade e ridicularizado por todas as pessoas. 
 
Atualmente, vocês vivem em um ambiente no qual podem ouvir as palavras de Deus no 
conforto. Vocês nunca devem perder esta oportunidade de se relacionar com Deus em um 
ambiente livre. 
 
Jesus de Sofrimento  
 
Naquele tempo, mesmo quando ele estava falando as palavras da verdade, Jesus tinha que 
fazer isto secretamente, e quando ele estava ouvindo as palavras de Deus, ele também tinha 
que se esconder. Consequentemente, eles foram para o deserto. Mesmo em meio a isso, 
Jesus tentou atrair muitas pessoas ao deserto para ensiná-las sobre as palavras de Deus. 
Vocês devem entender o coração de Jesus. Ele estava determinado em cumprir a vontade de 
Deus propagando as palavras de Deus mesmo se tivesse que utilizar esses meios. 
 
Da mesma forma, durante o curso de sua vida, Jesus tentou espalhar o evangelho para 
muitas pessoas, mas não houve nem mesmo uma única pessoa que deu as boas vindas para 
isto. Não importa quão desesperadamente ele estava em seu desejo de disseminar a 
verdade, havia muitas pessoas que não entendiam. Quanto mais Jesus tentava cumprir a 
missão e responsabilidade dada a ele, mais pessoas apareciam que tentavam obstrui-lo. 
 
O miserável Jesus Cristo, que estava observando isto e clamando para as multidões no 
deserto todos os dias, voluntariamente começou a trilhar o caminho espinhoso seguindo ao 
Getsêmane a fim de apelar a Deus mais uma vez. Vocês devem refletir novamente sobre as 
difíceis realizações obtidas por Jesus, que foi sozinho diante de Deus porque seus 
discípulos dispersaram. Confortando o coração sofredor de Deus, ele tentou gerar força 
suficiente para lutar com satanás novamente. Vocês devem entender que Jesus ofereceu 
todos os trinta anos de sua vida para conduzir a mais dolorosa de todas as vidas. Mas isto 
não é tudo. É um grande engano pensar que o sofrimento de Jesus terminou quando os 
trinta anos de tribulações terminaram. Atualmente, mesmo depois de ir para o mundo 
espiritual, Jesus está ainda em grande angústia. 
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Jesus está conduzindo o curso providencial centrando no único propósito de realizar a 
vontade de Deus, porque os 2.000 anos de história foram prolongados. Ele está conduzindo 
uma vida de sofrimento mesmo neste momento. Sua vida de sofrimento esteve conectada 
com o presente. 
 
Então como este sofrimento será resolvido? Não é através de todas as coisas na terra 
atualmente. Absolutamente não é através delas. A única forma para o duradouro sofrimento 
ser resolvido é através de sua dor e sofrimento, vocês que podem ser responsáveis pelo 
hoje. 
 
Portanto, Jesus desconsiderou a distância histórica entre vocês e revelou a vocês o 
sofrimento que ele experimentou durante o longo processo da providência. Vocês devem 
compreender isto, e vocês devem segurar as mãos doloridas de Jesus e confortá-lo. A 
responsabilidade reside com vocês hoje de colocar o sofrimento e dor profundamente 
enraizados de Jesus sobre seus próprios ombros e dar conforto a ele. O que acontece 
quando falhamos em nos colocar nessa posição? Vocês devem sentir as tribulações de Jesus 
em seu próprio ambiente. Vocês devem ser capazes de analisar a vida de sofrimento de 
Jesus dentro de sua própria vida. 
 
Que tipo de pecado Jesus cometeu para ele ter que viver todos os trinta anos de sua vida 
nessa dor e sofrimento? Se ele cometeu um pecado, foi ser escolhido como o Salvador da 
humanidade. Vocês devem entender que Jesus estava em dor e clamou em desespero para o 
benefício da humanidade. Devemos ter um coração de arrependimento diante de Jesus 
atualmente. Mesmo em suas próprias vidas, vocês podem encontrar traços do sofrimento 
dos trinta anos da vida de Jesus. Vocês estão colhendo-os, e vocês estão colhendo todo o 
seu sofrimento começando desde o tempo de seu nascimento no estábulo até seus 
sofrimentos na colina de Golgotá. Vocês devem colher até mesmo os traços de seu 
sofrimento durante os 2.000 anos depois de sua ressurreição. Vocês devem entender esta 
vontade do todo. 
 
A tristeza de Jesus não terminou apenas com seu choro de desespero. Isto não acabou com 
as tribulações e sofrimentos em sua vida. Muitas pessoas atualmente entendem errado e 
pensam que sua tristeza acabou através da vida difícil que ele conduziu e sua morte na cruz, 
mas porque a providência tem sido prolongada como resultado, a tristeza de Jesus 
permanece sem ser resolvida. Sabendo disto, vocês devem colocar suas vidas em risco e 
salvar Jesus de sua tristeza. 
 
Sendo que Jesus Cristo suportou a dor e trilhou este caminho cheio de dor e sofrimento por 
6.000 anos até agora a fim de nos encontrar, e sendo que ele colocou sua vida em risco e 
trilhou a estrada da cruz, vocês devem se agarrar a Jesus. 
 
Mesmo quando ele estava enfrentando a morte na cruz, o que colocou um fim aos trinta 
anos de sua vida, ele ansiosamente apelou a Deus, “Oh Pai...” o apelo que os incontáveis 
profetas tinham feito com seu sangue nos 4.000 anos deveria ter sido trazido à conclusão 
pelo povo Judeu. Mas não foi, e assim, como eles puderam recompensar seus antepassados? 
Não há nenhuma forma que eles possam recompensar por isto. 
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A pessoa que requisitou o apelo histórico de sangue em benefício do povo e que pagou a 
indemização foi Jesus Cristo. Quando o sangue de Abel fez o apelo através de Jesus, houve 
a liberação das condições estabelecidas pelos incontáveis profetas e sábios que tinham 
derramado seu sangue quando eles apelavam pela terra, despedaçada e manchada com 
sangue, como também pelo povo Judeu. As vozes de lamento e a causa que os incontáveis 
sábios e profetas tinham apelado durante os 4.000 anos foram respondidas através da morte 
e ressurreição de um único homem, Jesus. Porque as lamentações dos antepassados que 
tinham derramado sangue na terra foram alcançadas pela ressurreição de Jesus, a vontade 
deles, na qual eles tinham reprovado a terra e demandado liberação, foi realizada. Somente 
depois desse momento, os homens foram finalmente capazes de se inclinar como uma 
oferta diante do Céu através de Jesus que se colocou diante de nós. 
 
Devemos Liberar  Jesus  
 
Jesus consumou o apelo do sangue dos sábios e profetas que foram sacrificados porque o 
povo Judeu não permaneceu fiel ao Céu. Ao mesmo tempo, o que ele deixou para as futuras 
gerações? Jesus deixou o sangue da morte da crucifixão para as gerações seguintes. Por esta 
razão, quando vocês se colocam diante de Jesus e quando refletem sobre suas vidas, vocês 
descobrirão que mesmo em suas próprias vidas houve passagens de sangue que tiveram que 
cruzar. Vocês devem entender que enquanto isto é uma compensação para o apelo que os 
sábios e profetas fizeram através de seu sangue, é também uma recompensa para o apelo de 
sangue feito por Jesus. Assim, quando Jesus vem através do caminho da cruz e nos diz para 
vir, devemos também seguir na direção dele através do caminho da cruz. Agora vocês 
devem sentir profundamente o zelo com o qual Jesus fez o apelo desesperado com seu 
sangue na cruz na colina de Golgotá. Seu sangue está agora atuando ativamente em suas 
veias e artérias. 
 
Jesus esteve procurando vocês através do caminho da cruz, mas vocês não entenderam seu 
sofrimento até agora, e vocês nem mesmo tomaram a cruz e buscaram alcançá-lo. Jesus, 
que trilhou o caminho de morte e veio procurar por nós enquanto carregava a cruz, mesmo 
agora está ainda clamando e apelando incessantemente para nosso benefício. Mesmo 
enquanto sofria e trilhava o caminho de morte, ele ainda estava trabalhando arduamente 
para nosso benefício. 
 
Agora estamos encarando Jesus com a cruz colocada entre nós, e alguém deve resolver a 
tristeza e sofrimento causados pela cruz. Somos nós atualmente que devemos fazer isto. 
Sem resolver isto, não podemos nos enxertar em Jesus e chamá-lo de nosso noivo. Esta é a 
razão pela qual quando Maria Madalena exclamou, “Oh Senhor!” logo após a ressurreição, 
Jesus a interrompeu. Pela mesma razão, embora Maria quisesse começar a vida no Céu a 
partir do dia que ela encontrou o Senhor, a vida no Céu estava proibida por 2.000 anos. 
Devemos entender esta tristeza do fundamento da cruz, e nós que temos fé devemos trazer a 
solução. 
 
O que Jesus, que atravessou a situação da crucifixão para nos buscar, deixou para trás? Ele 
deixou a missão do noivo e noiva. Deste modo, agora o Senhor aparecerá como o noivo em 
suas orações. Vocês são como a noiva e o Senhor é o noivo, e esta é a aparência com a qual 
ele virá diante de vocês. Quando encontrarem com o Senhor que vem como o noivo, vocês 
devem sempre pensar sobre a recompensa do sangue derramado na cruz. 
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O que foi deixado, e o que o Senhor deve nos dar, é que ele deve nos indicar o caminho 
através do qual podemos desmantelar a cruz e desejar a bênção a ser dada para a 
humanidade. Ele deve nos demonstrar o caminho através do qual podemos ir além da cruz. 
Devemos cruz a situação da cruz para que Jesus possa nos abraçar livremente, e devemos 
trazer liberação da tristeza sacudindo a cruz. A menos que estabeleçamos o padrão imutável 
baseado no qual podemos desmantelar a cruz, o altar, céu e terra, e as obras da Segunda 
Vinda, não estão concluídos. 
 
A Luz, Água e Óleo que Jesus deixou para Nós 
 
O que Jesus, que veio procurando por nós, deixou para estes dias? O que é que ele nos deu, 
tendo nos encontrado através de sua vida dolorosa de sofrimento e morte na cruz? Jesus nos 
deixou a luz da vida. Ele arriscou sua vida e veio procurando por nós, e o dom que ele 
trouxe foi a luz que ilumina este mundo escuro. Portanto, quando derramamos lágrimas de 
gratidão quando refletimos sobre a morte de Jesus, entenderemos seu coração e sua 
situação. 
 
Qual é a próxima coisa que Jesus deixou para nós? Ele deixou água e óleo. Ele deixou água 
e óleo com os quais ele pode curar nossas feridas quando nos submetemos a tremendos 
desafios e muitas feridas que são infligidas a nós. Deste modo, devemos utilizar a luz que 
Jesus nos forneceu para descobrir nossas feridas e lavá-las com a água e o óleo. 
Conhecendo nossos pecados e compreendendo que estamos nus, devemos tecer um traje 
sagrado e vesti-lo. Tal tempo chegou. De forma semelhante, somente depois de iluminar 
seu coração e mente para lavar todos os pecados, curando as feridas, e vestido o traje, vocês 
podem realizar atualmente o sonho de Jesus que morreu 2.000 anos atrás. Agora, devemos 
acender a lanterna em nossos corações, lavar nossos corpos com a água, e aplicar o óleo em 
nossas feridas. Finalmente, depois de vestir o traje concedido a nós, devemos carregar a 
cruz para que Jesus não tenha que fazê-lo, e inclinar diante de Jesus. Esta é a tarefa que o 
homem na terra deve cumprir. Não desejem que Jesus carregue a cruz para vocês, mas 
carreguem vocês mesmos. Não é Jesus que deve carregá-la; vocês devem se tornar as 
pessoas que dão a luz da vida. Então estando equipados com todo o poder, vestidos com o 
traje que pode representar a luz do valor eterno e imutável. Depois disso, passem por cima 
da cruz para se tornarem as amadas noivas que irão se juntar a Jesus e inclinar diante dele, 
dizendo, “Senhor, por favor, repouse em paz eternamente.” Deus está esperando que este 
tipo de noivas apareçam. 
 
Agora vocês devem desvendar os fardos que Jesus deixou para trás. Vocês devem herdar a 
luz do coração de Jesus, e receber de Jesus as bênçãos da água e do óleo, e então vestir o 
traje sagrado. Este traje não permanecerá somente com vocês como indivíduos. Ele não se 
aplicará somente a vocês, mas deve emergir muitas pessoas que possam se tornar as noivas 
recebendo a luz, como também a bênção da água e óleo através de vocês. 
 
Oração  
 
Pai de amor! Por favor, permita-nos compreender o coração doloroso e estar cientes diante 
desse coração entendendo quão espinhoso têm sido os 6.000 anos de história.  
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Não sabíamos quais eram os pecados mais graves, mas quando tivemos a compreensão, 
descobrimos que era um grande pecado considerar a luz que o Senhor nos deu como sendo 
somente para nós. Embora possuíssemos a água e o óleo, foi um grande pecado mantê-los 
somente para nós mesmos. Embora estivéssemos vestindo o manto sagrado, foi um grave 
pecado não ter feito que muitas pessoas vestissem esse manto, embora tenhamos a 
responsabilidade de fazer as pessoas se tornarem fiéis. Foi um grande pecado na escala de 
representar os 6.000 anos que não pudemos fazer as outras pessoas acreditarem. 
 
Por favor, permita que seus filhos reunidos aqui entendam que mais do que cometer 
pecados por si mesmos, é um pecado ainda maior fazer que outra pessoa cometa pecado, e é 
um pecado ainda maior falhar em dar a ela a luz, água, óleo e a túnica que Jesus deixou 
através de seu sofrimento. Pai, por favor, permita que os filhos que se espalharam recebam 
o hyung-sang de Jesus Cristo e ouçam seu chamado através das palavras que falei. Embora 
eles devam ser responsáveis pelas dificuldades e tribulações históricas, incluindo até 
mesmo o sofrimento da cruz, porque eles são inadequados e ignorantes da vontade do Céu e 
os desejos do Pai, por favor, encoraje-os e revele Sua vontade para eles primeiro; permita-
os ouvir Sua voz diretamente. Amado Pai, eu oro do fundo do meu coração que, sendo que 
eles estão tentando viver uma vida de bondade, o Senhor os conduza a viver suas vidas com 
esperança. 
 
Por favor, prepare-os como a noiva do Senhor e oriente-os a se tornarem filhos que podem 
prevalecer sobre todas as coisas e trazer glória ao Céu e, por favor, governe sobre o novo 
evento histórico. Eu confio todas as coisas ao Senhor, assim, por favor, nos governe com 
Sua vontade e apareça nos corações destes que estão reunidos aqui. Eu oro que o Senhor os 
eleve como os filhos que podem representar a glória e vitória eternas. Eu oro todas estas 
coisas no nome do Senhor. Amém. 
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Jesus Cristo que Veio e Foi, e que Virá e Irá pelo Benefício de Céu e Terra 

23 de maio de 1956  

Antiga Sede da Igreja 

 
João 14:2-12: Na casa de meu Pai há muitas moradas; se não fosse assim, eu vo-lo teria 
dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for, e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos 
levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Mesmo vós sabeis 
para onde vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para 
onde vais; e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a 
verdade e a vida; ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me conhecêsseis a mim, 
também conheceríeis a meu Pai; e já desde agora o conheceis, e o tendes visto. Disse-lhe 
Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo 
convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim vê o Pai; e como dizes 
tu: Mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As 
palavras que eu vos digo não as digo de mim mesmo, mas o Pai, que está em mim, é quem 
faz as obras. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim; crede-me, ao menos, por causa 
das mesmas obras. Na verdade, na verdade vos digo que aquele que crê em mim também 
fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. 
 
Oração 1 
 
Estes jovens filhos vieram diante dos joelhos do Pai buscando um caminho para obter nova 
vida, assim Pai, por favor, receba-os. Sabemos que o Senhor nos disse antes que somos 
mais preciosos do que todo o universo. Sendo que muitas pessoas se reuniram diante deste 
altar a partir de um desejo desesperado por vida, Pai, por favor, permita que aqueles que se 
reuniram aqui para representar a glória do Pai e para entender as preocupações do Pai pelo 
altar de felicidade. Eu oro do fundo do meu coração que este momento possa ser quando 
eles podem sentir profundamente Seu coração. 
 
Sabemos que o Senhor não tem nenhuma escolha a não ser acreditar em nós, que somos tão 
indignos, e sabemos que o Senhor não tem nenhuma escolha a não ser confiar em nós para 
trazer nova história. Por favor, nos perdoe, nós que falhamos em ser dignos de confiança 
mesmo quando soubemos que o Céu não tinha nenhuma escolha a não ser confiar em nós e 
nos colocar nas posições de responsabilidade. 
 
Nem mesmo pudemos carregar a responsabilidade de nos tornar aqueles a quem o Senhor 
poderia confiar, por isso Pai, eu oro do fundo do meu coração que o Senhor nos perdoe 
neste momento. Eu oro muito ansiosamente que o Senhor possa nos aceitar agora como 
ofertas que acreditam no Pai, que, dependentes do Pai, seremos capazes de abandonar 
nossas vidas e oferecê-las sinceramente ao Senhor. Pai, a partir do meio das pessoas, o 
Senhor nos chamou, nós que somos tão inadequados, assim, por favor, nos abrace com Seu 
amor e compaixão. 
 
Por favor, nos conduza a oferecer todas as nossas mentes e corpos ao Pai neste momento e 
entender o coração de preocupação do Pai. Eu oro do fundo do meu coração, Pai, que o 
Senhor permita que nos tornemos os filhos que podem assumir e concluir o único desejo 
que o Senhor busca em nós.  
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Quando vemos que Sua situação triste e sofrimento de 6.000 anos da história humana ainda 
continuam atualmente, gostaríamos de implorar Seu perdão pelo fato que somos aqueles 
que estão perpetuando a tristeza de nosso Pai. 
 
Eu oro do fundo do meu coração, amado Pai, que o Senhor considere estas pessoas como as 
escarnações da ideologia e vida de nosso Pai, e como a raiz de vida em quem o Senhor 
pode encontrar alegria.  
 
Por favor, considere os filhos reunidos aqui com simpatia. Pai, eu oro ansiosamente que o 
Senhor os conduza a derramar tudo de seus corações e louvar o amor do Pai como filhos 
exemplares a quem o Senhor colocou diante dos milhões de santos, e se tornarem a oferta. 
Por favor, governe sobre nós, pois temos confiado tudo ao Senhor. Eu oro no nome do 
Senhor. Amém. 
 
Oração 2 
 
Pai! Nesta hora, inclinando diante dos Seus joelhos, esperando pelas bênçãos de Seu suave 
e grande amor, somos filhos que estão carregando nossas próprias cruzes e trilhando o 
caminho espinhoso na direção do Céu, mesmo quando eles se encontrarem em ambientes 
solitários. Pai, por favor, venha até eles pessoalmente e os abrace com amor, conforte seus 
corações exaustos, e reavive seus espíritos cansados. 
 
Se o Pai não nos agarrar, onde mais podemos ir? Somos filhos miseráveis, assim Pai, por 
favor, habite conosco pessoalmente e oriente nossos caminhos pessoalmente, e nos ajude a 
nos tornarmos filhos que podem correr na direção da causa de Seu desejo. Por favor, 
governe pessoalmente sobre os corpos e mentes dos filhos que se reuniram aqui agora, e 
desde que eles ofereceram seus corações ao Senhor, Pai, por favor, traga uma nova história 
e venha até nós com um coração de compaixão. 
 
Pai! Um caminho íngreme e acidentado repousa diante de nós, por isso oramos 
sinceramente que o Senhor nos sustente pessoalmente e nos garanta a força que pode nos 
conduzir através da estrada de morte. Por favor, abrace os ignorantes que estão apenas 
observando do lado de fora agora e, por favor, instale neles a audácia para seguir em frente 
para realizar a vontade do Céu. Por favor, ajude-os a marchar em frente como os filhos 
escolhidos e bravos soldados do Céu. 
 
Os apóstolos que carregam a responsabilidade de despertar todos os filhos que estão 
adormecidos e conduzi-los a Deus estão reunidos aqui, então, por favor, ajude-os para que 
possam cumprir plenamente as missões que eles assumiram. Eu oro que o Senhor os ajude a 
se tornarem filhos que se colocam em um nível mais elevado do que qualquer outro santo 
do passado e amem até mesmo satanás. 
 
Ajude-os a se tornarem filhos que respondem ao Seu chamado e trilham o caminho correto. 
Não os deixe cair na acusação e ridicularização de satanás. Por favor, ajude-os a não se 
tornarem ignorantes que interpretam as leis celestes centrando neles mesmos. Por favor, 
ajude-os a se tornarem filhos que podem revelar a glória do Pai e aumentar as bênçãos do 
Pai na terra. 
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Garanta bênção especial sobre todos os filhos que estão reunidos aqui neste momento em 
Seu nome e, por favor, acenda o fogo da vida em todo lugar que o culto de adoração é 
oferecido, para que eles possam entender a nova providência dos últimos dias. Eu oro 
ansiosamente que o Senhor reúna filhos que podem multiplicar a glória do Pai nesta terra. 
 
Quantos filhos há que estão clamando pelo Senhor, Pai, edificando um altar escondido e 
buscando desesperadamente pelo caminho da vontade do Céu neste exato momento? A 
missão de encontrar estas pessoas também repousa nos ombros dos filhos que estão 
reunidos aqui, por isso Pai, por favor, dê a eles a capacidade de cumprir essa missão, e por 
favor, reúna todos os filhos pessoalmente. Por favor, permita chegar rapidamente o dia 
quando poderemos ostentar bem alto Sua grande e gloriosa vontade. Temos a missão de 
encontrar e trazer diante do Senhor os 2,4 bilhões de pessoas desta terra que estão 
adormecidas. Assim, Pai, por favor, traga o fogo da vida e garanta o milagre da ressurreição 
para todos os lugares que possamos confiantemente ir com as palavras que o Senhor nos 
concedeu, para que possamos desvendar a felicidade e a glória do Pai nesta terra. 
 
Por favor, nos dê a fé inabalável para acreditar que a responsabilidade repousa conosco de 
liberar o coração desesperado de Jesus, que esteve trabalhando arduamente para o benefício 
da humanidade por milhares de anos, e para remover o sofrimento de Jesus que apela ao Pai 
em nosso benefício. Por favor, não nos permita abandonar o padrão do Céu antes de 
cumprirmos toda a nossa responsabilidade como homens. Permita que nos tornemos filhos 
com quem somente o Céu se relaciona. Pai, por favor, habite neste local agora, e nos ajude 
a nos tornarmos filhos que completam sua responsabilidade e recebem as bênçãos do Céu. 
 
Por favor, nos ajude a não abandonarmos as missões que assumimos e nos levante como 
filhos capazes a quem o Pai pode amar, filhos que podem revelar a glória do Pai até o 
último dia, para que não reste ou sobreviva qualquer rancor. Abrace pessoalmente aqueles 
filhos que edificam um altar solitário em circunstâncias difíceis e clamam pelo Senhor em 
súplica. Pai, por favor, trabalhe com eles para que surjam muitos filhos do Céu que podem 
apoiar a vontade Celeste. Pai, por favor, garanta obras milagrosas pessoalmente nesta hora. 
Por favor, nos abençoe para que possamos retornar para nossas missões depois de receber 
as palavras de vida com as quais podemos trilhar esse curso eternamente. 
 
Por favor, esteja conosco até o último momento desta hora para que quando os filhos que se 
reuniram aqui voltem, eles possam trazer com eles o belo espírito e grande bênção do Céu, 
para que quando eles voltem, eles possam oferecer louvores ao Pai. Eu oro todas estas 
coisas no nome do muito amado Senhor. Amém. 
 
Oração 3  
 
Pai! Por favor, nos permita entender Jesus, que teve que deixar os discípulos que ele amava 
e ir para o mundo eterno passando através da cruz. Permita que este momento seja uma 
oportunidade quando podemos sentir profundamente o coração de Jesus Cristo. Ele reuniu 
seus amados discípulos, que tinham o seguido através da felicidade como também dos 
momentos tristes por três anos, e com um coração de preocupação, fez uma solicitação 
desesperada. 
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Eu oro do fundo do meu coração que possamos nos tornar filhos amados que cultivam uma 
mentalidade sensível e aberta sondando com nossas mentes e experimentando com nossos 
corpos, para que possamos nos mover em unidade com Sua vontade e oferecer a nós 
mesmos como humildes sacrifícios. Por favor, nos permita sentir o coração de Jesus, que 
sabia que muitos que haviam seguido tinham se afastado e que somente os doze discípulos 
permaneceram; que sentia que mesmo nessas circunstâncias, Judas estava para traí-lo. Eu 
oro do fundo do meu coração que possamos experimentar profundamente com nossas 
mentes e corpos o coração de Jesus quando ele descobriu que os três anos de seu ministério 
público, confiando e trabalhando com seus seguidores, tinha chegado a esse fim trágico e 
solitário. 
 
Pai! Por favor, nos permita entender o coração ansioso de Jesus que enfrentou a estrada da 
morte e teve uma conversa direta um-a-um com o Céu. Eu sinceramente espero que 
possamos crescer e nos tornar objetos de conforto e nos ofertar como sacrifícios vivos, 
inclinando diante do Senhor. Por favor, não nos deixe sozinhos, mas esteja conosco 
pessoalmente, para que este momento de reunião não aumente a tristeza que tínhamos 
quando chegamos aqui. Eu sinceramente desejo que o Pai assuma todos os aspectos de 
nossas vidas. Por favor, permita que os amados filhos entendam que satanás é encontrado 
em qualquer lugar ao redor deles, e por favor, conduza-os a não possuir um coração suave e 
complacente que possa levá-los a ceder para satanás. Amado Pai, vamos ter a atitude 
correta em relação ao Senhor em nossas mentes e corpos. Permita que este seja o momento 
quando podemos possuir um espírito de assumir a missão e edificação do altar vitorioso 
com os nossos corações e almas. Por favor, remova a mentalidade humanista e o 
conhecimento de nosso ambiente. Desejando que o orador e a platéia possam juntar seus 
corações em unidade e se tornem uma fonte de felicidade e glória para o Pai, eu oro no 
nome do amoroso Senhor. Amém. 
 
O tópico do sermão de hoje é “Jesus que Veio e Foi, e que Virá e Irá pelo Benefício de Céu 
e Terra.” Eu falarei brevemente sobre este tema. 
 
A Posição de Adão e Eva no Universo 
 
É um fato indiscutível que a razão que Deus criou todas as coisas no céu e terra é que Ele 
queria se tornar glorioso. Consequentemente, Ele criou primeiramente o mundo angélico 
invisível. Então como o símbolo do mundo invisível, Ele criou o mundo substancial. Ele 
criou o mundo substancial visível. Depois disso, Ele criou Adão e Eva como o centro e os 
representantes do mundo espiritual e do mundo substancial. 
 
Adão e Eva deveriam ter compartilhado o mesmo destino de céu e terra, enquanto o 
universo permanecer imutável. Em outras palavras, Adão e Eva tinham o destino de se 
mover de acordo com o caminho que céu e terra se movem. Deste modo, se Adão e Eva 
mudassem, então céu e terra também mudariam. Se o centro de Adão e Eva fosse abalado, 
então o centro do universo também seria prejudicado. Adão e Eva foram criados com a 
condição de ligação que, se o centro do universo fosse destruído, como resultado, o centro 
do Criador também seria prejudicado. 
 
Porque Adão e Eva caíram, o centro do universo ficou fora de alinhamento, e como 
resultado, o centro do Criador também foi colocado fora de linha. Consequentemente, Deus 
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tinha que estabelecer outro centro de céu e terra, e ao fazer o mundo criado se tornar 
harmonizado centrando nisso, Ele tinha que fazer o centro do Criador e o centro das coisas 
criadas se tornarem um só e a mesma coisa, e não duas. Quando isto pode ser feito, a terra 
se regozijará quando o céu está feliz, e o céu se regozijará quando a terra está feliz. E além 
disso, tanto céu quanto terra serão eternos, e quando céu está intoxicado em amor ilimitado, 
a terra também estará intoxicada por amor sem limites. 
 
Enquanto o destino do Criador não estiver fora de linha, o destino do mundo criado 
permanecerá imutável. Tudo foi arruinado porque o centro deste mundo criado, Adão e Eva 
caíram, e assim, todas as coisas não estavam em harmonia em sua direção e centro. A 
história da providência busca restaurar tudo isto. Seis mil anos da história da providência de 
restauração se passaram, e chegamos ao dia de hoje. A providência de amor de Deus 
chegou à tona através de muitos santos e sábios. Enquanto o amor era revelado 
simbolicamente através deles, a providência substancial de amor foi demonstrada 
internamente e externamente através de Jesus, que veio como a culminação do amor do 
todo. Portanto, seu coração representava o centro do mundo invisível, e seu corpo 
representava o centro do mundo substancial visível. 
 
Porque o povo Judeu que deveria ter reconhecido a identidade de Jesus não fizeram isto, 
Deus teve que enviá-lo pelo caminho da cruz. Vocês devem entender que, como 
consequência, todo céu e terra afundarão na escuridão. 
 
O Propósito das Palavras e Vida de Jesus  
 
O único propósito para a vinda de Jesus Cristo era estabelecer um centro eterno e imutável 
de céu e terra cultivando o coração do Pai que criou o universo. Jesus veio a esta terra para 
estabelecer esse centro. 
 
Jesus não falava a fim de estabelecer algum centro para si mesmo. Ele não estava tentando 
estabelecer o centro para algum distrito de Jerusalém ou alguma vila de Israel. Ele estava 
tentando estabelecer um único centro que pudesse conectar ao centro de todo o mundo 
espiritual e o centro do Criador. Seus atos não eram meramente os atos de um indivíduo. 
Seu desejo não era o desejo de um indivíduo. As batalhas nas quais ele se engajou não 
foram lutadas no nível individual. O objetivo pelo qual ele esperava era se colocar 
firmemente como o centro imutável que pudesse abraçar todo o universo e todas as coisas. 
Transcendendo todas as coisas e passando através do mundo invisível, então ele pretendia 
alcançar a posição na qual poderia representar o coração de Deus, o Criador. Vocês devem 
entender isto. 
 
Vocês devem entender as palavras, a vida e as ações de Jesus que tinha tais desejos. Suas 
ações eram pontos de transição para edificar céu e terra renovados. As palavras que ele 
falou tinham o poder de recriação para o propósito de realizar essa única vontade. Vocês 
devem entender que no período de trinta anos de preparação e nos três anos de prática, 
Jesus falou palavras a fim de restabelecer o centro imutável de céu e terra perdidos no 
tempo de Adão e Eva. Porque o povo Judeu não acreditou nessas palavras, Jesus, que 
estava destinado a se tornar o centro dos mundos espiritual e físico, teve sucesso somente 
como o centro do mundo espiritual, e fracassou em se tornar o centro substancial do mundo 
físico.  
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Para que finalidade Jesus viveu até o momento que seguiu o caminho da cruz? Primeiro, ele 
trabalhou e sofreu por trinta anos depois de vir à terra para o benefício da terra, mas seu 
propósito não era fazer a colheita de suas realizações na terra. O único centro, destinado a 
ser realizado na terra unindo os mundos espiritual e físico, deveria ter sido concluído em 
um único ser substancial, Jesus. Porque o espiritual e o físico foram divididos, o corpo de 
Jesus, que era o centro do ser substancial, foi destruído. Vocês devem saber que, como 
consequência, porque somente o espírito de Jesus foi consumado em perfeição, os 2.000 
anos de história desde a ressurreição até hoje tem sido o tempo quando a providência de 
restauração foi conduzida centrando no mundo espiritual. 
 
Jesus ressuscitou depois de ter falecido na cruz. Após sua ressurreição, ele trabalhou na 
terra por quarenta dias antes de voltar para o mundo espiritual. Da mesma forma, o fato que 
Jesus faleceu e então ressuscitou, e depois disso ascendeu novamente, demonstra 
simbolicamente a obra de criação de Deus. 
 
Há um versículo no Gênesis, “E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro.” (Gen. 1:5) Então 
deve haver uma noite. O período de três dias que Jesus passou no túmulo corresponde ao 
período da noite. Os três anos de sua vida foi o período do dia. Jesus trabalhou bastante por 
trinta anos para encontrar e preparar seus discípulos. Depois deste curso trabalhoso, a 
ressurreição foi como inaugurar uma nova manhã. 
 
O Jesus ressuscitado tentou erguer uma lanterna nesta terra, mas ele não pôde fazer isto. 
Embora possa parecer que ele foi ressuscitado para estabelecer uma lanterna na terra, na 
realidade, porque ele ressuscitou centrando no mundo espiritual, ele não pôde permanecer 
na terra, mas teve que voltar para o mundo espiritual. O que isto significa é que Jesus, que 
tinha inaugurado o período do dia depois de atravessar a noite, cumprimentou a noite 
novamente e partiu para o mundo eterno. 
 
Jesus Teve que Reconhecer Pessoas que disseram que Não o Conheciam 
 
Então o que foi deixado? O período da noite é o que foi deixado. A manhã eterna deveria 
ter chegado quando Jesus chegou, mas porque ele faleceu, um período de tempo 
equivalente à noite permaneceu novamente. A responsabilidade pelo período da noite foi 
deixada incompleta pela humanidade. Porque Jesus foi abandonado, temos que assumir a 
responsabilidade por isso. 
 
Tal como Jesus completou a responsabilidade pelo período da noite e estabeleceu o padrão 
de vitória vencendo sobre satanás na cruz, hoje incontáveis cristãos que permanecem na 
terra têm o destino de cruzar o caminho do conflito neste período da noite. Quando você 
cruza o caminho deste período da noite, você será ressuscitado seguindo o exemplo de 
Jesus, e juntamente com ele inaugurará a nova manhã gloriosa: o tempo da Segunda Vinda. 
Jesus Cristo veio a esta terra e viveu trinta anos de sua vida para o benefício desta terra. 
Porque Jesus veio para o benefício desta terra e das pessoas sobre ela, mesmo se as pessoas 
na terra se opusessem a ele e falassem que não o conheciam, ele teve que reconhecê-las. 
 
Quando Jesus atravessou o Jardim do Getsêmani e foi em direção ao monte do Calvário, até 
mesmo os discípulos o deixaram. Quando Jesus foi pendurado na cruz, não houve ninguém 
que falasse que o conhecia. Nenhum dos discípulos disse que conhecia Jesus. 
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Embora não houve ninguém que declarou conhecer Jesus, porque ele veio para o benefício 
da terra, ele reconheceu as pessoas na terra que diziam que não o conheciam. Isto foi feito 
quando ele ressuscitou e foi para as margens do Mar da Galiléia procurando pelos 
discípulos. Da mesma forma, Jesus deixou na terra um caminho através do qual os homens 
podem entender. Depois de quarenta dias, ele ascendeu. 
 
Agora, porque Jesus nos reconheceu mesmo quando não o reconhecemos, mesmo se 
vivemos em uma terra que não o reconhece, devemos reconhecê-lo. Consequentemente, 
durante os 2.000 anos depois que Jesus veio e partiu, homens estiveram buscando-o em 
seus corações. Tal como Jesus veio para a beira do mar procurando pelos discípulos, para 
recompensar pela graça de Jesus, os crentes na fé tiveram que buscar o caminho para o Céu 
que Jesus seguiu por 2.000 anos. Este tipo de estilo de vida continuou até hoje. Então 
agora, para que propósito Jesus foi para reino no Céu? Porque Jesus, que veio para o 
benefício da terra, tinha que cumprir a vontade do Céu mesmo depois que foi para o mundo 
espiritual, ele esteve trabalhando até agora para o benefício da vontade do Céu. 
 
Se Jesus, que veio para o benefício da terra, vai para o mundo espiritual e não estabelece o 
padrão de ter reconhecido os homens depois de já ter estabelecido um padrão na terra, as 
pessoas não podem habitar no mundo onde não são reconhecidas. Assim, por 2.000 anos 
até hoje, ele esteve orando diante de Deus a fim de estabelecer o padrão de reconhecimento 
substituindo o fato que ele não foi reconhecido. 
 
Está escrito que Jesus intercede no lado direito de Deus em favor dos homens, contudo, que 
tipo de oração ele está oferecendo? Ele está oferecendo uma oração de sangue e suor. Se os 
homens na terra dizem que conhecem Jesus na terra, então quando Jesus vai para o mundo 
espiritual, ele dirá que conhece estes homens. Da mesma forma, a menos que Jesus mude a 
situação para que ele possa dizer diante de Deus que ele conhece as pessoas, o mundo 
espiritual que estes homens vão não é reconhecido pelo Pai. Portanto, mesmo desde quando 
ele foi para o mundo espiritual até hoje, Jesus este orando diante de Deus que ele nos 
conhece. Vocês devem entender isto muito bem. 
 
Quando Jesus voltar depois de passar por isto, como ele virá? Quando ele vier, ele 
combinará a obra na terra e a obra no céu, e então virá. Ele virá assumindo a 
responsabilidade pela obra na terra e a obra no céu. Portanto, hoje devemos também trilhar 
o mesmo curso de sofrimento como Jesus, até o dia que Jesus, que ressuscitou da morte na 
cruz e ascendeu ao Céu, venha novamente. Além disso, neste tempo que corresponde à 
manhã de ressurreição depois de 2.000 anos de noite, quando Jesus volta tendo estabelecido 
o único centro que o Céu acalenta, então vocês devem sentir em seus corações que Jesus 
está vindo rumo a esta terra. 
 
Até agora, nossa mentalidade de fé tem sido tal que estivemos olhando para o Céu e 
admirando Jesus. Este tem sido o lema e padrão de nossa fé. 
 
Hoje Devemos Adorar o Espírito Santo  
 
Agora permanece uma única coisa que devemos adorar. O que seria isto? Devemos adorar 
o Espírito Santo, que está trabalhando para o benefício da terra. Vocês devem entender isto. 
Muitas pessoas estiveram amando Jesus espiritualmente por 2.000 anos até agora, mas hoje, 
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elas também devem amar o Espírito Santo. Devemos refletir que nós, os crentes de fé e toda 
a humanidade devemos fazer isso. Da mesma forma, o tempo chegou quando devemos 
amar o Espírito Santo e aperfeiçoar o corpo da noiva.  
 
Sendo que o Espírito Santo é a noiva de Deus, devemos tornar a nós mesmos como noivas 
e nos preparar para ser noivas, e amar o Espírito Santo. Quando isto ocorre, Jesus pode ir 
para o mundo espiritual e descansar. Além disso, devemos criar o único centro de céu e 
terra e, centrando na terra, devemos iniciar a busca. 
 
Nós que estivemos esperando pelo mundo espiritual em nossos corações devemos agora 
amar o Espírito Santo, que está trabalhando diretamente conosco. Assim, ao amar Jesus, 
que é o símbolo espiritual, e ao amar o Espírito Santo, que é o símbolo físico, nossa mente 
que anseia por Jesus espiritual e nosso corpo que anseia pelo Espírito Santo físico podem se 
tornar uma unidade. Por causa dessa unidade, o centro de céu e o centro da terra podem 
finalmente se tornar uma unidade dentro da mente e do corpo de cada um de nós. Quando 
feito, Jesus pode se colocar nos representando, e o Espírito Santo também pode se colocar 
nos representando. Podemos aparecer representando a vontade de Jesus, do Espírito Santo e 
da humanidade. Vocês devem entender isto. 
 
Com qual propósito então o Senhor vem à terra? Vocês devem criar o centro de Jesus e do 
Espírito Santo dentro de si mesmos. Vocês que possuem um corpo físico vivo devem seguir 
o exemplo de Jesus e do Espírito Santo, que simboliza o mundo espiritual e o mundo físico, 
e se tornar perfeitos como o ser central substancial que combina o espiritual e o físico. Esta 
missão central é a missão de Jesus e do Espírito Santo. Jesus está retornando para edificar 
este único centro. 
 
A Missão dos Seguidores no Período da Segunda Vinda 
 
O que devemos fazer então neste dia e era para apoiar a providência? Não devemos 
meramente pensar sobre como Jesus foi para as praias da Galiléia para procurar os 
discípulos que ele amou. Jesus Cristo nem sempre virá procurar você. Cada um de vocês 
deve se tornar uma noiva e servir Jesus. Porque Jesus e o Espírito Santo são o centro do 
céu, vocês devem se tornar o centro da terra definindo um centro dentro de vocês, ao redor 
do qual suas mentes e corpos podem se tornar uma entidade. Neste tempo, vocês não estão 
apenas seguindo Jesus. Agora o Espírito Santo deve encontrar um corpo, e estamos 
procurando Jesus na terra e devemos servi-lo no lugar dele. Vocês devem encontrar e 
edificar esse centro. 
 
Jesus, que deseja este único centro, tem que colocar o Espírito Santo em frente e trabalhou 
por 2.000 anos para seu benefício. Agora vocês devem pagar seu débito com Jesus. Embora 
o Céu enviou Jesus Cristo à terra como o centro que representava o espiritual e o físico e 
estabeleceu o padrão de conclusão espiritual, vocês devem buscar e servir Jesus Cristo a 
fim de trazer a conclusão para a restante da dimensão física que ainda não está completa. Se 
vocês podem cumprir isto plenamente, então em seus corações vocês podem atender Jesus, 
que esteve trabalhando tão arduamente até hoje. A humanidade deve agora ir diante de 
Jesus e assumir a mente e corpo de Jesus, como também a mente e corpo do Espírito Santo. 
Então eles devem aparecer diante do céu, terra e todas as coisas com confiança e se 
tornarem alguém que pode ter orgulho diante de Deus por ter elevado seu ser individual. 
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Vocês devem ser capazes de ter orgulho de si mesmos diante de Jesus e do Espírito Santo. 
E além disso, vocês devem ser capazes de ter orgulho de si mesmos diante dos apóstolos. 
Ao fazer isso, vocês podem ir diante do Pai e declarar com orgulho: “Pai, o Senhor tem 
trabalhado tão arduamente até agora por 6.000 anos! Eu vou subjugar satanás, o inimigo 
por 6.000 anos, com minhas próprias mãos. Assim, Pai, por favor, confie em mim e não se 
preocupe mais sobre satanás.” Além disso, vocês devem ter a atitude: “Eu erradiquei a dor 
causada pelo pecado e o mal, que mancharam todos os jardins dos seres criados. Assim, 
Pai, por favor, permita que isto resolva todas as lamentações ligadas fortemente no céu e 
terra.” 
 
Deus não pôde educar e amar Seus amados filhos por 6.000 anos. Embora Deus queira nos 
amar, Ele não pode sinceramente nos elevar e nos amar. Embora Jesus e o Espírito Santo 
possam vir até nós e nos amar, Deus não pode nos amar até que acreditemos nas palavras. 
 
A Responsabilidade daqueles que Acreditam 
 
Por esta razão, hoje devemos representar Jesus. Erigindo o único centro, devemos 
pronunciar confiantemente: “Querido Pai! Eu serei responsável por todos os pecados e 
queixas dos homens na terra. Pai, o Senhor que esperou por uma oportunidade de amar a 
humanidade por 6.000 anos, por favor, me ame com o amor original no tempo da criação.” 
Vocês devem ir diante do Pai e dizer corajosamente: “Pai” Por favor, me ame. Pai! Por 
favor, me ame.” A vontade de Deus por trás da criação de céu e terra pode ser realizada em 
você através de Jesus Cristo somente quando isto é feito. 
 
Jesus veio para o benefício da terra e trabalhou para o benefício do Céu. Vocês devem 
representar o mundo inteiro da criação e o mundo espiritual ilimitado, e se colocar 
confiantemente como sua figura central diante de Jesus, que trabalhou para o benefício de 
céu e apareceu como o centro de céu e terra. Somente depois de fazer isso você pode tomar 
parte no mundo onde Jesus trará a felicidade de céu e terra. Então Deus, Jesus, o Espírito 
Santo e você podem estar juntos e viver no mundo de felicidade. Vocês não devem 
esquecer isto. 
 
Oração 4  
 
Pai de amor! Quando olhamos os 6.000 anos de história em geral, era o período da noite até 
agora. Estamos no limiar da manhã que está agora aparecendo, admirando a vista do 
amanhecer. 
 
Quando olhamos para ela a partir de uma perspectiva mais ampla, estamos agora na 
iminência de deixar para trás a noite e entrar no período da manhã. Hoje, quando devemos 
cumprimentar o amanhecer, eu tenho falado brevemente sobre como devemos atravessar a 
noite escura para preparar para a bênção da ressurreição; como devemos concentrar nossos 
corações em Jesus que habita no Céu, e ser o corpo substituto para Jesus que está 
preocupado sobre a terra. Então devemos nos tornar uma unidade com o Espírito Santo que 
chegou para estabelecer o centro físico. Tendo feito estas coisas, devemos então atender 
Jesus nesse centro para estabelecer o centro espiritual. Somente depois que podemos ser 
elevados como o único centro que abraça o coração original do Pai que criou céu e terra. 
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Estamos vivendo somente para o benefício da terra? Eu sei que essa vida é somente metade 
do que ela deveria ser. Estamos vivendo somente para o espírito? Isto também constitui 
somente uma metade. 
 
Até agora temos vivido uma vida na qual seguimos Jesus a fim de subir. A partir de agora, 
por favor, permita-nos descer juntos e amar o Espírito Santo a fim de realizar a esperança 
de Jesus pela perfeição da noiva. Por favor, conduza-nos a amar o espírito e natureza do 
Espírito Santo como uma noiva, e dar a ela graça e virtude para se tornar parte de nossas 
mentes e corpos. No lugar de Jesus ser incapaz de consumar o plano físico, por favor, 
permita nos colocarmos como seres perfeitos com o auxílio do Espírito Santo, e nos eleve 
como a figura central que pode representar toda a ideologia da criação. Baseado nisto, por 
favor, permita nos orgulharmos diante de todas as coisas como o centro original de céu e o 
centro do coração que está conectado ao céu, terra e o centro da Criação. Por favor, nos 
eleve como o centro do jardim da criação, para que possamos alcançar a posição de um 
filho que pode dizer: “eu tenho confiança para mover o coração de amor escondido por 
6.000 anos, por isso Pai, por favor, me ame.”  
 
A penosa história tem continuado até hoje para o propósito de realizar isto, por isso Pai, eu 
desejo ansiosamente que o Senhor permita nos colocarmos como o objeto de amor que 
acredita no chamado do Pai. Eu oro que o Senhor nos coloque na posição de filhos que 
podem olhar para a criação a partir da mesma posição como o Senhor e ser Seu orgulho 
diante da criação. Que as palavras que estes Seus amados filhos tenham participado durante 
esta hora se tornem parte de suas mentes e corpos para que eles possam se colocar como o 
centro da vida. Permita que elas representem a verdade e o centro do mundo criado e do 
Criador, para que onde quer que eles cheguem, possam ser impecáveis e não perder a vista 
do centro. Pai, eu oro sinceramente que mesmo quando a noite cair sobre eles, permita que 
seus corações habitem no dia. Não importa quando ou onde o Senhor, o Espírito Santo, ou 
o Pai aparece diante deles, permita que eles permaneçam impecáveis e totalmente 
preparados. 
 
Agora eu concluo meu discurso, assim, por favor, esteja com eles para sempre no decorrer 
de suas vidas. Eu oro no nome do Senhor. Amém. 
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Como Jesus, Vamos Retornar a Glória de Ressurreição para Deus  

27 de maio de 1956  

Antiga Sede da Igreja  

 
Mateus 22:34-40: E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se 
no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: 
Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus 
de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro 
e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: Amarás o teu próximo como a ti 
mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas.  
 
Oração 1 
 
Amado Pai, quanto o Senhor queria que o povo Judeu e os crentes do Judaísmo que não 
acreditaram em Jesus se arrependessem? Por favor, permita que este seja um tempo quando 
podemos sentir profundamente com nossas mentes e corpos o curso de Jesus, que foi 
perseguido, expulso e não pôde descansar em paz. Não podemos evitar sentir 
profundamente e seguir o coração de Jesus. Não é Sua vontade que esse coração encontre 
seu lugar entre nós? Isto também não é o que desejamos? 
 
Por favor, nos permita nesta hora entender claramente que é nossa responsabilidade 
carregar o fardo do curso que Jesus trilhou, e das palavras do evangelho que Jesus deixou. 
É também nossa responsabilidade lutar com milhões de satanases e retornar a glória da 
vitória ao Pai. Tal como Jesus teve um coração desesperado e ansioso em relação ao Céu, 
permita que também tenhamos o mesmo coração em relação ao Céu. 
 
Por favor, nos permita também acreditar nas palavras de verdade e vida do Pai e caminhar 
em frente com audácia tal como Jesus, que falou com coragem para as pessoas que tinham 
se juntado à sua fé em Deus. Nos conduza a não nos vangloriarmos sobre nossos seres 
diante de Jesus, e nem trazer nossas dificuldades e situações diante do Senhor. Há muitos 
aqui que caem prostrados diante do Pai, por isso, por favor, não os deixe ficarem 
envergonhados. Leve-os a ter a mesma atitude como Jesus de representar o coração do Pai. 
Se Sua vontade é que alguém apareça diante da humanidade sem hesitação a qualquer hora 
e em qualquer lugar em benefício da vontade de Jesus Cristo, então, por favor, Pai, lembre 
destes filhos que estão prostrados aqui. Por favor, visite cada um deles e dê a eles direção. 
 
Pai, mesmo quando ele estava sendo perseguido, Jesus falou em defesa do Céu e estava 
preocupado somente sobre a vontade do Pai. Ele lutou para cumpri-la. Contudo, houve 
alguns momentos quando nos rebelamos enquanto estávamos vivendo para o benefício da 
vontade de Deus e de Jesus? Temos frequentemente reclamado e nos ressentido contra a 
vontade de Deus. 
 
Pai, por favor, nos perdoe. Agora proclamaremos corajosamente a vontade do Pai diante da 
humanidade, por isso, Pai, por favor, eleve aqueles que estão reunidos aqui como bravos 
soldados do Céu e como os filhos do Pai. Por favor, nos comande, nos aconselhe, nos 
coloque na posição onde o Senhor pode ter orgulho de nós. Pai, eu espero e desejo 
ansiosamente que o Senhor nos ame e nos oriente.  
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Por favor, permita que Suas mãos capazes sejam parte desta reunião desde o início até o 
fim, e nos permita ter o coração de um filho dócil. Pai, eu oro que este possa ser o momento 
quando podemos nos tornar os filhos que podem ser ofertados ao Pai majestoso como 
sacrifícios vivos, e ser recriados em seres originais. 
 
Não precisamos de muitas palavras nesta hora, assim, por favor, permita que a palavra 
inspiradora de vida preencha totalmente nossas mentes e corpos. Sinceramente solicitamos 
que o Senhor possa nos iluminar com as palavras para que possamos cantar a felicidade do 
Pai e testificar a glória de Deus. Eu oro no nome do Senhor. Amém. 
 
O título do discurso sobre o qual quero refletir com vocês é “Como Jesus, Vamos Retornar 
a Glória da Ressurreição para Deus.” Eu falarei brevemente sobre este tópico. 
 
O Ideal de Criação e o Propósito da Vinda de Jesus 
 
O Jardim do Éden é o jardim onde a glória de Deus é revelada e todas as coisas vivem em 
felicidade e oferecem inclinação de deleite a Deus. O propósito de criação de Deus era 
edificar esse tipo de jardim. E além disso, o homem deveria ter revelado sobre a terra a 
glória pela qual Deus esperava. Era a responsabilidade de nossos antepassados, Adão e Eva, 
revelar a glória de Deus em substância, mas porque eles caíram, isso não foi realizado. O 
jardim original no qual Deus queria materializar os ideais de criação e viver em alegria não 
pôde ser edificado devido à queda do homem. Portanto, até agora, a humanidade tem 
atravessado o caminho de conflito, lutando com as forças das trevas e desejando a glória de 
ressurreição. Este é o curso de 6.000 anos da história. 
 
Enquanto Deus atravessou a história até agora, Ele cumpriu a glória de ressurreição do todo 
e a obra infindável de ressurreição do todo. Os trilhões de seres vivos na terra e os bilhões 
de soldados celestes e anjos esperam inaugurar o dia quando podem cantar a glória de Deus 
e oferecer inclinações de gratidão. Deus tem enviado incontáveis santos para a terra para 
trazer esse dia. Depois de 4.000 anos, Jesus, o filho unigênito, foi enviado como a 
manifestação do coração interno e do ser externo de Deus, e como a encarnação da glória. 
Sendo que a pessoa da glória de Deus tinha chegado, as pessoas deviam ter desfrutado e 
retornado gratidão. Em outras palavras, o povo escolhido dos israelitas e as seitas judaicas 
que se levantaram para o benefício da providência deveriam ter revelado a glória de Jesus 
em seu lugar, mas eles falharam em fazer isso.  
 
Vocês devem saber que, como resultado, Jesus teve que deixar para trás a dor da tristeza e 
do ressentimento. Quando olhamos para as palavras que Jesus deixou para trás, ele não as 
disse somente para o benefício das pessoas que não acreditaram nele. Ele estava falando 
para a humanidade. Jesus estava determinado a morrer para o benefício de Deus. Ele sabia 
que o caminho que estava à frente dele era um destino que não podia evitar. Porque Jesus 
sabia que as pessoas decaídas não puderam cumprir a vontade de Deus em determinados 
pontos da história, mesmo quando estavam transbordando seus corações e almas, ele 
exclamou com coragem: “Vocês devem amar Deus com todo seu coração, alma e força.” 
Vocês não devem entender erroneamente estas palavras aplicando-as somente para seu 
próprio benefício. 
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As Palavras que Jesus Falou 
 
Qual é o significado por trás dessas palavras? Jesus sentiu até seus ossos o coração aflito de 
Deus, o qual saturou com lágrimas os 4.000 anos de história. Deste modo, ele sentia que era 
sua responsabilidade servir Deus. Ele sentia que não importava quando ou que hora tinha 
que representar o coração que não pôde ser revelado nos 4.000 anos de história, ele seria o 
campeão que ofereceria sua vida e cumpriria a providência completamente. Este é o tema 
que ele elucidou. 
 
A glória do Céu tinha emergido como a glória de Jesus, e a glória de Jesus devia ter 
aparecido como a glória da humanidade. A glória da humanidade devia ter alcançado cada 
uma de todas as coisas no universo. Entretanto, vocês devem entender que, porque Jesus e o 
povo estavam separados, a glória da ressurreição e a glória da gratidão que Jesus trouxe 
permanecem como a esperança da humanidade. 
 
Jesus veio como a encarnação gloriosa de Deus. Jesus era a encarnação vitoriosa que 
ofereceu todo o seu coração, alma e força em benefício de Deus. A história nunca tinha 
visto um homem assim antes. Vocês devem entender que dentro de Jesus, o coração de 
Deus deixou uma impressão permanente. Além disso, vocês devem entender que antes de 
Jesus fazer seu melhor, foi Deus que deu tudo o que Ele tinha. Antes de Jesus exercer toda 
sua natureza e caráter, Deus tinha feito isto primeiro. Da mesma forma, foi Jesus que 
apareceu como a encarnação do evangelho e o mediador. 
 
Portanto, as palavras de verdade de Jesus não foram sentidas apenas superficialmente. Elas 
penetraram através da ideologia por trás da criação do homem; elas eram as gloriosas ideias 
que podiam enaltecer o valor do todo, e eram as palavras que podiam revelar o coração 
oculto de Deus. Vocês devem entender isto. 
 
Vocês não devem pensar que as palavras que Deus falou foram dadas porque Ele apenas 
amava vocês. A razão que Jesus falou essas palavras era que ele queria materializar a 
vontade de Deus, que tinha trabalhado para elevá-lo. Tal como Deus tinha feito Seu melhor 
por Jesus, Jesus testificou que os homens devem exercer seu melhor por Deus, mas estas 
palavras não puderam ser realizadas. 
 
Deus Ofereceu Todo Seu Coração, Vontade e Caráter em Sua Busca  
 
Deste modo, agora devemos honrar Deus com todo nosso coração, vontade e caráter, e 
devemos entender que foi Deus que primeiramente ofereceu todo Seu coração, vontade e 
caráter para nos buscar. 
 
Que tipo de coração Deus teve em relação aos homens durante os 4.000 anos? Ele não tinha 
a mentalidade de viver para Seu próprio benefício. Embora os homens merecessem morrer 
de uma vez e sofrer a dor, Deus concedeu todo Seu coração aos homens e perseverou 
através dos 4.000 anos de história. Ele trilhou o caminho de conflito no qual Ele separou 
satanás dos homens. Da mesma forma, vocês devem entender a natureza de Deus que 
permitiu Ele perseverar, lutar e amar por 4.000 anos com um coração imutável. 
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Jesus, que apareceu diante desse Deus, ofereceu tudo o que ele tinha para edificar uma 
nação de Deus centrando no povo Judeu. Consequentemente, os trinta anos de sua vida foi 
o tempo de sacrifício quando ele ofereceu todo seu coração. Durante o curso de trinta anos, 
ele não tentou se destacar diante do povo, mas em silêncio tentou experimentar o coração 
de Deus, que tinha perseverado por 4.000 anos. 
 
Ao fazer isso, Jesus revelou os fatos misteriosos a cerca de satanás no curso de 4.000 anos 
de história, e revelou isto depois de obter provas no mundo espiritual. Além disso, nos 
trinta anos de sua vida, ele carregou a responsabilidade de revelar o segredo do universo 
profundamente oculto dentro dos 4.000 anos de história, edificar o fundamento substancial 
para a perseverança interna de Deus, e edificar o fundamento substancial externo. Portanto, 
quanto mais ele se encontrava em circunstâncias difíceis, mais Jesus sentia a urgência de 
ser autocentrado, mas ele não podia nem mesmo pensar em fazer isso. Vocês devem 
entender que Jesus sentia o coração de Deus, que tinha perseverado para encontrar um 
único homem, Jesus, durante os 4.000 anos de história. Para emergir como o ser substancial 
que pudesse liberar Deus dessa história, Jesus gastou trinta anos de sua vida se preparando. 
 
Até este momento, Deus não tinha dado desculpas por Sua situação para ninguém. Ele não 
tinha reclamado sobre isto para a humanidade ou para o inimigo, satanás. Porque Jesus 
estava tentando entender todas as coisas sobre o coração de Deus, mesmo quando estava 
solitário, ele não reclamou para ninguém, e perseverou. Vocês devem seguir o exemplo 
desse estilo de vida. 
 
Não obstante, Deus perseverou para o benefício de Jesus, e Jesus não perseverou para si 
mesmo, mas pelo Pai. Em outras palavras, Jesus sentia que Deus tinha trilhado o caminho 
de tormenta para encontrá-lo, por isso ele perseverou não para si mesmo, mas para o 
benefício de Deus. 
 
Da mesma forma, porque Jesus abandonou a si mesmo por trinta anos de sua vida e 
persistiu para o benefício de Deus, ele excedeu satanás em perseverança. Satanás tinha 
lutado desesperadamente para destruir o caminho no qual Deus tinha persistido por 4.000 
anos. Entretanto, Jesus sabia que a perseverança de Deus superava a de satanás, por isso ele 
acreditou no Pai e persistiu com paciência tal como Ele. Assim, ele pôde se tornar a 
encarnação da paciência e persistência. 
 
Da mesma forma, o próprio Jesus se colocou no fundamento do coração de Deus que tinha 
perseverado por 4.000 anos, e utilizando isso como a base de lançamento para a vitória, ele 
se colocou sobre ela e lutou com satanás. Contudo, mesmo se venceu com esta paciência, se 
ele não pudesse estabelecer o fundamento substancial de vitória, o coração de Deus que 
tinha perseverado por 4.000 anos seria destruído.  
 
Jesus Derrotou Satanás com o Coração de Paciência  
 
Durante os trinta anos de sua vida, porque Jesus demonstrou paciência centrando na 
vontade de Deus mesmo quando estava em um ambiente insuportável, porque ele pôde 
cumprir a vontade de Deus e persistir mesmo quando satanás não podia mais suportar, 
Jesus foi elevado como o símbolo de paciência e se tornou o herói que pôde lutar com 
satanás. 
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Deus trilhou através dos 4.000 anos de história sangrenta para o propósito de encontrar um 
único homem, Jesus. E além disso, mesmo enquanto os homens lutavam veementemente 
para alcançar as coisas que desejavam avidamente, Deus esteve trilhando o curso histórico 
de conflito para o benefício dos homens. Da mesma forma, Deus lutou com o satanás em 
nós por 4.000 anos, mas Ele não lutou para Seu próprio benefício. Não obstante, satanás 
estava lutando para sua própria glória. Além disso, mesmo agora, ele está lutando com 
Deus centrando em si mesmo. Contudo, Deus nunca lutou por si mesmo. O propósito da 
luta de Deus era para o benefício da humanidade miserável e encontrar um único homem, 
Jesus, através do povo escolhido. 
 
Jesus apareceu como que tipo de homem? Ele apareceu como a materialização e 
personificação da vitória que Deus tinha obtido sobre satanás em Sua luta durante os 4.000 
anos. Da mesma forma, Jesus veio à terra como o campeão do conflito que se colocou no 
lugar de Deus. O curso de três anos de seu ministério foi o curso no qual ele agiu sobre sua 
responsabilidade para herdar a vontade de Deus, que tinha estabelecido o fundamento 
interno de vitória, e assegurar o fundamento externo de vitória na terra. Neste curso de três 
anos, satanás lutou com Jesus por sua vitória pessoal, mas porque foi derrotado, ele 
mobilizou o povo e travou outra luta. 
 
Jesus nunca lutou centrando em si mesmo, não importava quanta dificuldade ele 
enfrentasse na batalha. Jesus disse que observava as ações do Pai e agia em conformidade 
com elas. Ele trilhou o curso de três anos de ministério público como a encarnação de 
conflito representando Deus e como o representante substancial que revelou o coração 
interno de Deus. Jesus nunca se envolveu em uma luta para tentar reivindicar a si mesmo. 
Tal como Deus não pôde falar em defesa de Si mesmo, Jesus não tentou reivindicar a si 
mesmo quando estava lutando com satanás diante da humanidade. Ele serviu Deus com um 
coração imutável de gratidão pelas tribulações de Deus durante os 4.000 anos sofrendo para 
seu benefício. 
 
Jesus, que compreendeu que a vontade de Deus se manifestou como o curso de conflito na 
providência, conduziu a luta a fim de realizar externamente a vontade para o todo que Deus 
tinha estabelecido internamente. Nesta luta, satanás estava lutando por si mesmo, mas Jesus 
estava lutando para o benefício do Céu. Este é onde o fundamento de vitória está colocado.  
 
Qual é a razão pela qual satanás foi derrotado? É porque ele lutou para seu próprio 
benefício. Entretanto, o propósito da luta de Jesus foi pelo Céu. E além disso, porque Jesus 
lutou com a resolução que, sendo que Deus permanecia imutável e ele não seria mudado até 
o fim, ele pôde estabelecer o fundamento de vitória. Além disso, tal como Deus derramou 
toda a Sua mente, vontade e caráter, Jesus demonstrou o mesmo exemplo diante da 
humanidade.  
 
Jesus é o Representante Substancial de Deus  
 
Desta forma, Jesus representava o caráter interno de Deus, perseverando através de todas as 
dificuldades e tristezas, e ele pôde herdar o coração de Deus, a quem ele amava. Portanto, 
não importava onde ele estava ou em qual posição ele se encontrava, Jesus lutou com 
satanás como o representante substancial da vontade e amor de Deus. 
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Durante esta luta, Jesus aprendeu que quando satanás atacava centrando em um propósito 
egoísta, sua influência alcançava não somente o próprio Jesus, mas também a Deus. 
Portanto, não importava que tipo de dificuldade ele estava enfrentando, tal como Deus tinha 
perseverado por ele e a humanidade, e tal como Deus tinha lutado com satanás no curso da 
providência, Jesus perseverou através de trinta anos de sua vida por si mesmo e lutou. Da 
mesma forma, até o momento final quando ele deu seu último suspiro na cruz, a vida de 
Jesus foi vivida como a encarnação de Deus, colocando em prática e revelando o amor de 
Deus. Entretanto, seu curso de vida, o curso no qual ele colocou o amor de Deus em 
prática, foi um curso cheio de tribulações no qual ele teve que lutar constantemente com 
satanás em cada passo do caminho. 
 
Porque Deus entregou Jesus para satanás pendurá-lo na cruz? Isto não é porque Deus não 
amasse Jesus. Vocês sabem quanto Deus amava Jesus? Vocês devem entender que o mais 
elevado amor de Deus é recebido quando uma pessoa supera o ponto de morte. Portanto, a 
fim de vocês receberem o amor de Jesus que vem no lugar de Deus, vocês devem ter a 
mentalidade de até mesmo cruzar o ponto de morte. Nesse momento, satanás seguramente 
se submeterá. Por 4.000 anos, Deus olhou para o mundo com tristeza e preocupação, mas 
quando Jesus se colocou na terra, centrando nele, uma nova batalha com satanás se 
desdobrou. Jesus esqueceu de tudo sobre si mesmo e lutou pelo benefício de Deus. Não 
somente isso, porque ele não tinha nenhum desejo egoísta quando enfrentou a morte, ele 
pôde manifestar o poder da ressurreição. Atualmente devemos também atravessar o mesmo 
curso de vitória como Jesus. 
 
Jesus ofereceu tudo o que tinha para possuir a vida eterna de Deus e exibir a glória de Deus. 
Além disso, ele se ofereceu como um sacrifício para o benefício da humanidade perversa. 
Devemos entender o amor de Jesus que levantou suas mãos e orou para o benefício da 
humanidade ao ponto que ele mesmo esqueceu a oposição de satanás. 
 
Porque Jesus revelou um amor que não pode ser encontrado no mundo satânico, satanás 
teve que se submeter a esse amor. Satanás queria fazer uma reclamação para si mesmo, mas 
através de Jesus, ele se sentiu envergonhado de si mesmo. Portanto, como resultado da 
crucificação, não somente Deus se sentiu triste, mas também os homens começaram a se 
sentir tristes, e satanás também se sentiu triste. Vocês devem entender isto. Não foram 
somente Deus e os homens que lamentaram a morte de Jesus. Satanás também lamentou 
sobre a morte do amor de Jesus. Portanto, quanto maior o remorso que satanás sente, maior 
o fruto que o amor de Jesus dará. 
 
Baseado na vitória da cruz que testificou sobre seu amor, Jesus pôde forjar uma ligação 
imutável com Deus que esteve conduzindo a providência por 4.000 anos e que se tornou a 
encarnação de vitória e amor imutáveis. Porque Jesus se tornou uma unidade com Deus 
representando céu, terra e os homens, sendo que Deus permanece imutável, ele também não 
mudará. 
 
Deus tentou por 4.000 anos manifestar a glória, mas essa vontade não foi realizada até que 
Ele encontrou um único homem, Jesus, através de quem Ele tentou realizar isto. Portanto, 
Jesus tentou manifestar a vontade na terra através dos homens. Embora Jesus estivesse 
destinado a emergir como a prova substancial dos 4.000 anos da providência de Deus, por 
causa da crucificação, isso foi pisoteado por satanás.  
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Não obstante, como a encarnação eterna de Deus, Jesus demonstrou a glória de Deus, que 
esteve conduzindo a providência por 4.000 anos. Não há nenhuma outra além da glória da 
ressurreição. Vocês devem entender isto.  
 
Jesus Manifestou a Glória da Ressurreição  
 
A ressurreição de Jesus foi a primeira representação da glória do Céu e a glória de vitória 
obtida na luta com satanás nos 4.000 anos de história. Porque Jesus demonstrou o padrão de 
vitória no nível espiritual e substancial, Deus ressuscitou Jesus para desdobrar outra 
providência. Através da crucificação, Jesus assumiu a responsabilidade pelos 4.000 anos de 
história da providência e a responsabilidade dos antepassados. Representando a glória do 
Céu, ele ascendeu ao céu. Isto é tudo sobre o que é a ressurreição e ascensão. Da mesma 
forma, Jesus veio com o propósito de evidenciar em substância a glória interna de Deus na 
terra. Em outras palavras, ele veio demonstrar plenamente a glória de Deus. A glória 
completa deve combinar a glória interna e a glória externa.  
 
Esta é a missão que Jesus veio cumprir. A fim de que a glória de Deus seja plenamente 
demonstrada, a glória interna de Deus dotada em Jesus deveria se tornar a glória da terra 
através da unidade do povo Judeu com Jesus. Não obstante, Jesus, que deveria ter se 
encarregado dos 4.000 anos da história providencial de Deus, e que deveria ter realizado a 
glória de Deus na terra, teve que morrer na cruz devido à falta de fé do povo Judeu. Como 
resultado, a glória interna de Deus se tornou somente uma glória espiritual. Portanto, Jesus 
ascendeu depois de ter realizado a glória incompleta. 
 
Qual é a base sobre a qual Jesus, que veio como o representante dos homens, criação e o 
amor do Céu, deve estabelecer a vitória? Não é nenhuma outra além da terra. 
 
O Espírito Santo Assume a Responsabilidade pela Luta na Terra  
 
Quem então deve ser responsável pelo curso de conflito que permanece na terra? Enquanto 
Jesus herda a luta interna de Deus no mundo espiritual, devemos cooperar com o Espírito 
Santo na terra e juntar nossos esforços para obter a vitória na luta do amor, cujo propósito é 
trazer a conclusão da luta e providência interna em substância. 
 
Esta luta não será apenas empenhada espiritualmente. Ela tem que ser combatida 
fisicamente e espiritualmente. Além disso, vocês devem entender que o destino que reside 
conosco é trazer vitória na batalha. Em outras palavras, é nosso destino herdar a luta interna 
de Deus que Jesus assumiu no mundo espiritual e a luta na terra que ele conduziu 
sacrificando seus trinta anos de vida para o benefício de salvar a humanidade. Portanto, 
vocês devem agora orar e clamar: “Pai! Jesus! Espírito Santo, por favor, me deem força,” e 
dar tudo que você tem para a realização da esperança histórica de Céu na terra. 
 
Jesus veio a terra como a culminação dos 4.000 anos de trabalho e sofrimento, e como a 
primeira pessoa perfeita pela qual Deus tinha desejado. Entretanto, ainda permanece diante 
de Jesus o curso que não foi concluído nos trinta anos de sua vida. Além disso, ainda 
permanece profundo remorso por não ter manifestado completamente a glória de Deus 
mesmo durante a luta no curso de três anos de ministério público. Seu coração de amor que 
derramou sangue na cruz foi deixado como legado na terra. 
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Consequentemente, quando nos colocamos diante do Pai e fazemos críticas sobre nós 
mesmos, o que devemos fazer? Jesus lutou com satanás para cumprir a vontade de Deus. 
Mesmo depois que Jesus ascendeu, ele trabalhou arduamente com o Espírito Santo por 
2.000 anos. Vocês devem seguir o exemplo de Jesus. E além disso, vocês devem lembrar 
que, quando ele foi diante de Deus e se envolveu na batalha vitoriosa, não era uma questão 
de um dia, mas de um total de trinta anos de sua vida. Vocês devem entender o coração do 
Pai, que tem conduzido a providência por 6.000 anos, e o coração de Jesus e do Espírito 
Santo, que estiveram desesperadamente tentando realizar a vontade. 
 
Se em nosso próprio curso de perseverança, vocês não podem derramar todo seu coração e 
persistir, então por causa de vocês, a vontade de Deus que tem lamentado por 6.000 anos, a 
vontade de Jesus pela qual ele trabalhou sua vida inteira, e a vontade do Espírito Santo que 
tem trabalhado arduamente por 2.000 anos desde a morte de Jesus, serão todas grandemente 
prejudicadas. Vocês devem entender isto claramente. Portanto, vocês devem se empenhar 
na luta pelo benefício desta vontade.  
 
Nossa Missão  
 
Jesus recebeu severa oposição pelos inimigos. Quando ele era perseguido em uma vila, ele 
seguia para outra. Quando ele era perseguido ali, ele buscava refúgio em outro lugar. 
Mesmo em meio a isso, ele nunca agiu em defesa de si mesmo. Ele veio com a vida de todo 
o Céu, mas ele não pôde manifestá-la. Desta forma ele estava persistindo em uma batalha 
silenciosa; mesmo na colina da crucificação, ele esqueceu completamente de si mesmo e 
lutou com satanás para o benefício de testificar sobre a vontade e amor de Deus. 
 
Portanto, se você tem um coração de amor e se esforça para elevar Jesus, então isto não 
trará tristeza para Jesus, mas o fará feliz. Vocês devem considerar isto e agir em benefício 
dos trinta anos da vida dolorosa de Jesus e representar o coração de Deus, que tem esperado 
pacientemente até hoje. Vocês devem representar o coração dos profetas que edificaram um 
altar e trabalharam através do povo para cumprir a vontade de Deus, e o coração de Jesus 
que amou a humanidade. Ao fazer isso, vocês devem fazer a mesma obra de Jesus, que não 
elevou ou amou a si mesmo, e que fez satanás ficar triste estabelecendo o padrão de vitória. 
Vocês devem trazer todos os conflitos dos 6.000 anos a uma conclusão. 
 
Vocês devem obter vitória em todos os tipos de cursos de conflito através de perseverança. 
Além disso, vocês devem ser vitoriosos na luta para testificar sobre a vontade do Céu. 
Vocês devem agir em benefício de Jesus Cristo. Vocês devem possuir o coração vitorioso 
da vontade, glória e amor por trás da perseverança de Deus de 4.000 anos. Tal como Jesus 
esqueceu completamente de si mesmo e trabalhou somente para o benefício de realizar a 
vontade do Céu, vocês devem esquecer de si mesmos e gerar o fruto na glória do todo que 
Deus deseja. Vocês devem gerar o fruto de vitória com sua mente e corpo. 
 
Deste modo, vocês podem cantar a canção da glória de Jesus em seus corações, e cantar a 
canção da glória do Espírito Santo em seu corpo. Em nossos corações, devemos representar 
a glória da ressurreição de Jesus e em nossos corpos, devemos representar a glória da 
ressurreição através do Espírito Santo. Esta é a única forma que o Espírito Santo pode 
entrar na gloriosa posição de ressurreição. 
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Embora Jesus já comande a glória de ressurreição e ascensão, o Espírito Santo ainda não 
possui a glória. Até hoje, não apareceu um único ser substancial que represente 
espiritualmente e fisicamente a glória de Deus que esteve orientando a providência por 
6.000 anos. Hoje deve emergir alguém que possa representar a glória da vitória obtida pelo 
amor de Jesus; alguém que possa se colocar na posição da glória estabelecida pela 
ressurreição do Espírito Santo. Vocês devem compreender que a menos que possam 
emergir como a encarnação substancial como Jesus, que lutou com sua mente e corpo para 
cumprir a providência de Deus dos 4.000 anos, a vontade de Deus não pode ser 
gloriosamente manifestada. 
 
O que vamos fazer a partir de agora? Vocês devem entender que o Espírito Santo, que 
possui a vontade, coração e caráter definitivos, chegou à terra. Portanto, a menos que um 
representante substancial de Jesus Cristo, que age em benefício da vontade de Deus, e um 
representante substancial do Espírito Santo apareçam na terra, a vontade de Deus não pode 
ser cumprida. Vocês devem entender isto. E além disso, vocês devem entender que vocês 
carregam a responsabilidade até mesmo de liberar o Espírito Santo desta terra. Se a vontade 
não é cumprida hoje, nos últimos dias, então o propósito da providência de Deus de 6.000 
anos não pode ser alcançado. Deste modo, vocês devem colher a vitória em todas as 
batalhas lutadas para o benefício de realizar a vontade de Deus, Jesus e o Espírito Santo. 
Vocês devem passar esse curso de conflito e perseverança para trazer à luz a glória da 
Trindade. 
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Vamos Cumprir a Vontade do Amor de Deus que Busca Trazer Unificação  

6 de junho de 1956  

Antiga Sede da Igreja  
 
O tema do sermão de hoje é “Vamos Cumprir a Vontade do Amor de Deus que Busca 
Trazer Unificação.” Eu falarei brevemente sobre este tema. O conteúdo deste discurso é 
algo que vocês sabem muito bem. Vocês até mesmo já memorizaram. Vocês o consideram 
como sendo as palavras mais importantes da verdade em suas vidas de fé e o centro da vida 
do bem que estão buscando. 
 
A Esperança de Deus ao Trabalhar Através dos Profetas  
 
Porque a vontade de Deus não foi cumprida devido à queda de Adão, a providência de 
restauração tem continuado através do curso da história até hoje. A vontade original de 
Deus por trás da criação era que Deus e os homens viveriam em harmonia centrando em um 
único propósito e com um único amor. Com céu e terra desfrutando no amor de Deus, o 
amor seria estabelecido como o centro real da vida ao redor do qual todas as coisas 
poderiam viver como uma unidade. Entretanto, devido à queda de Adão e Eva, o amor de 
Deus permaneceu somente como o amor de Deus. Em outras palavras, o amor de Deus, que 
deveria ter sido conectado com os homens, não podia criar conexão sozinho. Ele teve que 
abandonar os homens e toda a criação. 
 
Consequentemente, Deus passou os últimos 6.000 anos esperando pelo dia quando, 
centrando no amor que Ele queria implantar, Ele poderia trazer junto toda a criação e viver 
em alegria com todos. Entretanto, até o presente, todos os seres criados permanecem 
incapazes de se unir centrando no amor de Deus, e a ideologia e esperança do amor de Deus 
permanecem sem ser cumpridas. Assim, Deus tem empurrado a providência na direção de 
cumprir Sua vontade a qualquer custo. Da mesma forma, embora Deus tenha trabalhado por 
um longo tempo desde a queda do homem para cumprir Sua esperança e encontrar o 
coração para confiar e amar os homens, até agora, Ele tem sido incapaz de cumprir e 
encontrar isto. 
 
Quando olhamos para trás na história da providência de Deus, descobrimos que ao elevar 
Abraão, Deus estava tentando estabelecer o padrão imutável de esperança, ideais e amor em 
relação aos homens. Somente quando a vontade de Deus é cumprida assim, somente 
quando um centro de amor é estabelecido, o relacionamento entre Deus e os homens pode 
ser construído. Baseado nesse relacionamento, Deus pode sentir a alegria de um novo ideal. 
Esta é a razão pela qual Ele escolheu Abraão e o elevou. Não obstante, porque Abraão não 
pôde estabelecer o centro de amor, a partir de então até o tempo de Jesus, Deus esteve 
estabelecendo o fundamento para cumprir a vontade do amor do Céu. 
 
Assim, os 4.000 anos de história até Jesus foi o período no qual Deus tinha que encontrar 
uma pessoa que realizasse a esperança, fé e amor de Deus. Se tal pessoa não fosse 
encontrada, então a esperança, fé e amor de Deus teriam se tornado divididos e a unificação 
não seria possível em qualquer período da história. Deus primeiramente estabeleceu o 
fundamento da esperança. Depois desse fundamento, Ele estabeleceu o fundamento de fé. 
Nesse fundamento, Ele tentou estabelecer o fundamento de amor. 
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Certamente, Ele estava tentando inaugurar o dia quando ele poderia apresentar diante de 
céu e terra a encarnação de tudo isto, a encarnação representativa da esperança do todo, da 
fé do todo e do amor do todo. Entretanto, se Ele não pudesse trazer esse dia, então o ideal 
de unificação centrando no amor de Deus não poderia ser cumprido na terra. 
 
Para realizar este dia, Deus trabalhou duro para estabelecer o fundamento, dividindo os 
4.000 anos de história desde Abraão através de Moisés e João Batista nestes três estágios de 
esperança, fé e amor. Jesus Cristo era a pessoa que veio como a encarnação substancial 
nesse fundamento de esperança. Porque Jesus Cristo apareceu como a encarnação pela qual 
Deus tinha esperado, ele era a culminação definitiva da providência de Deus, a qual Deus 
tinha estabelecido com esperança por 4.000 anos. 
 
Jesus veio como a culminação na terra e disseminou o evangelho do Novo Testamento 
falando sobre a vontade divina. Em outras palavras, ele promulgou o evangelho de fé. 
Desde então, 2.000 anos de história se passaram centrando nesse evangelho de fé. 
 
A pessoa que está para vir no fundamento das realizações do evangelho de fé, 
representando céu e terra e emergindo como a encarnação do amor do todo, não é ninguém 
mais além do Senhor do Segundo Advento. O que Deus está tentando fazer no tempo do 
Segundo Advento? Vocês devem entender que o propósito dos 6.000 anos de história da 
providência de Deus é semear a semente de vida no solo da fé edificado até agora que possa 
dar fruto centrando no Senhor do Segundo Advento. 
 
O Elemento Central da Era do Completo Testamento 
 
Atualmente olhamos para Deus como o centro de nossa esperança e fé. Além disso, 
olhamos para Ele como o centro do amor. Deus, que existe como o centro de esperança, fé 
e amor, conduziu os homens através do período do Velho Testamento. Isso representava 
esperança, e o período do Novo Testamento representava fé. A partir de agora, devemos 
atravessar o período do Completo Testamento, o qual representa amor. 
 
O que pode permanecer como elemento central, eterno e imutável do Completo 
Testamento, que é o tempo da Segunda Vinda? É o amor de Deus. Enquanto este é o 
elemento central do todo, ele também é o elemento do ideal do todo. 
 
Por esta razão, os homens atravessaram o curso providencial de esperança e fé para o 
benefício deste amor até agora. Entretanto, vocês devem entender que se não trilharem o 
curso providencial de amor, então o fundamento de unificação que Deus deve edificar na 
terra centrando no amor será esmagado.  
 
Jesus Cristo, que veio como o centro de fé no fundamento de esperança, falou suas palavras 
em uma tentativa de implantar fé na terra. Se as pessoas de seu tempo tivessem recebido 
Jesus Cristo como a culminação de esperança, o centro e encarnação de fé ilimitada, e 
como aquele que podia testificar sobre o amor eterno de Deus e trazer unidade, então elas 
poderiam ter possuído e experimentado a esperança e fé ilimitadas e o amor ilimitado de 
Deus. 
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Entretanto, por causa da descrença que causou a morte de Jesus, em nossa vida de fé hoje, 
podemos aperfeiçoar a encarnação de esperança, de fé e de amor somente espiritualmente. 
Qual é o padrão de vitória do amor de Deus? Todo ser no universo se move centrando no 
amor de Deus, mas porque Jesus, que veio como a encarnação do amor de Deus faleceu, 
toda a providência declinou. 
 
Jesus esperava que pudesse vir como a esperança dos 4.000 anos de trabalho de Deus, o 
centro de todas as coisas, e se tornar uma unidade com Deus. A esperança dos antepassados 
humanos de se tornarem uma unidade com Deus foi esmagada por causa da queda de Adão 
e Eva. Assim, centrando em Jesus as pessoas deviam se unir com o ideal de Deus e se 
levantar como a encarnação de fé, mas isto foi realizado somente no nível espiritual. 
 
Deste modo, hoje devemos herdar a obra irrealizada de Jesus e cumpri-la. Tal como Jesus 
se tornou a encarnação espiritual e física de esperança, devemos nos tornar o mesmo e 
representá-lo. Tal como Jesus era a encarnação de fé, devemos fazer o mesmo e representá-
lo. E além disso, tal como ele era a encarnação de amor, devemos nos tornar esse tipo de 
pessoa. Tendo feito isso, devemos nos colocar diante de Deus e representar a esperança, fé 
e amor de Jesus. Além disso, como a encarnação da esperança, fé e amor do Espírito Santo, 
devemos cumprir sua missão em seu benefício. 
 
Esta é a missão que nós hoje na terra, depois da ascensão de Jesus, devemos cumprir para o 
benefício do Pai. Deste modo, quando concluímos essa missão, podemos trazer a conclusão 
da esperança de Jesus e do Espírito Santo. Além disso, podemos trazer a conclusão da fé e 
amor de Jesus e do Espírito Santo. Somente depois de trazer todas as coisas à sua 
conclusão, é que o Senhor do Segundo Advento pode vir para esta terra.  
 
Os Homens Devem se Tornar Encarnações da Fé, Esperança e Amor de Deus 
 
A esperança de Deus não era Sua própria; era para o benefício dos homens. A fé de Deus 
também não pertencia a Ele, mas para o benefício dos homens. Além disso, o amor de Deus 
não era para Seu benefício, mas para o benefício dos homens. Portanto, os homens devem 
agir em benefício dessa esperança, fé e amor de Deus. Quando isso é feito, Deus pode 
tomar os homens diante de todas as coisas e se gabar sobre eles como aqueles que 
representam a esperança, fé e amor do todo. 
 
Colocando isto de outra forma, Ele pode se gabar deles como o centro de esperança pelo 
qual todas as coisas anseiam. Além disso, Ele pode se gabar que eles são os heróis em 
quem toda a criação, qualquer ser no céu e terra, pode acreditar. Não somente isso, Ele 
pode se gabar que eles são o centro de admiração a quem todos os seres podem amar. 
 
Tal como Jesus Cristo apareceu como a encarnação mediadora representando o amor de 
Deus, hoje devemos receber a esperança, fé e amor de Jesus e nos apresentarmos diante até 
mesmo das pessoas mais perversas como provas vivas de esperança, fé e amor. A menos 
que nos tornemos tais pessoas, não podemos estabelecer a condição para indenizar o padrão 
da esperança, fé e amor de Jesus Cristo. Portanto, hoje devemos recompensar Jesus Cristo 
que veio ao mundo satânico como a encarnação da esperança, fé e amor de Deus. 
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Vocês devem saldar o débito com Jesus, não através de esperança parcial, fé parcial e amor 
parcial, mas vocês devem pagar isto na totalidade. Os homens tentaram até agora 
estabelecer um padrão na terra para recompensar, mas eles não puderam pagar a totalidade. 
Não obstante, vocês devem entender que Jesus tentou revelar o processo através dos três 
principais discípulos. Quem é a pessoa que emergiu como o fruto da fé? Foi Pedro. Quem 
emergiu como a culminação da esperança? Foi Tiago. Quem emergiu como o fruto do 
amor? Foi João. 
 
Como estas três pessoas assumiram responsabilidade por uma sessão do evangelho de Jesus 
e se juntaram como uma unidade, hoje podemos obter o fruto de esperança, fé e amor. E 
além disso, a história da providência seguiu esperando que isso aconteça. Portanto, o 
caminho final é que três pessoas se tornem unidas e formem um corpo aperfeiçoado. Este é 
o ensinamento definitivo que Jesus deixou na terra. 
 
Portanto, a fim de emergir como pessoas aperfeiçoadas, vocês devem se tornar os 
representantes de Jesus. Se vocês não se colocam como um ser de substância cuja raiz está 
na árvore dos discípulos de Jesus, vocês não podem ir diante de Jesus, o noivo, que 
levantou os três discípulos antes de ascender. Como vocês pensam sobre isto, vocês devem 
cumprir a esperança com a qual Jesus educou Pedro. Vocês devem gerar o fruto da 
esperança investida em Tiago. Vocês devem colher o fruto do amor dotado para João. 
 
Se vocês podem fazer isso, em outras palavras, se vocês podem se tornar noivas que podem 
se colocar diante de Jesus nos últimos dias, então vocês sentirão em seu interior a alegria do 
cumprimento da vontade que Deus esteve esperando por 6.000 anos, e oferecerão gratidão 
ao Pai. Além disso, vocês devem revelar a feliz notícia que a esperança da fé que Deus tem 
aguardado na história foi realizada através de Jesus e em benefício de todas as coisas. 
Assim, vocês devem se tornar aqueles que sentem alegria enquanto o Pai sente alegria, e 
retornar gratidão a Ele. Vocês devem entender que essa tarefa permanece com vocês como 
uma responsabilidade histórica.  
 
O que a Providência Demanda 
 
O tempo chegou quando vocês devem gerar o fruto de esperança, o fruto de fé e o fruto de 
amor clamando: “Oh Pai!” O que é pedido para vocês? Vocês devem entender a tristeza de 
Deus quando Ele estava acalentando a esperança por 6.000 anos. Além disso, vocês devem 
sentir o trabalho de Deus em Sua tentativa de estabelecer fé por 6.000 anos e entender que 
Ele tem repetido o curso de sacrifício por 6.000 anos a fim de aperfeiçoar o amor. 
 
Para Jesus, a providência de fé é o curso prático que representava o fruto da esperança de 
Deus dos 4.000 anos. A obra do Espírito Santo era o curso prático que representava a fé. 
Além disso, a obra de unificação era o próximo curso prático que representava o amor. Da 
mesma forma, Jesus edificou o caminho da providência com esperança. Então com o 
Espírito Santo, ele semeou as sementes e as multiplicou, e tentou unir tudo que foi 
multiplicado. 
 
Deste modo, vocês devem realizar o amor de Deus, o amor de Jesus e o amor do Espírito 
Santo. E além disso, vocês devem compreender que o tempo quando a esperança de Jesus é 
transformada na esperança de Deus é o tempo do Segundo Advento. 
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O tempo quando a fé de Jesus é transformada na fé de Deus é o tempo do Segundo 
Advento. O tempo quando o amor de Jesus está sendo disseminado como o amor de Deus é 
o tempo do Segundo Advento. 
 
Se os frutos da esperança de Jesus, da fé de Jesus e do amor de Jesus não são 
materializados em vocês, então vocês devem encontrar outro centro de esperança, de fé e de 
amor de Deus. Esta é a tarefa legada a vocês. 
 
Para encontrá-los, o que vocês devem fazer? Vocês devem realizar a esperança de Jesus, 
herdar a esperança do Espírito Santo, e herdar a fé e amor de Jesus e do Espírito Santo. 
Tendo feito isso, vocês poderiam dizer: “Pai, agora eu entendo o trabalho do Espírito Santo. 
Eu entendo a esperança do Espírito Santo. Eu entendo a obra do Espírito Santo conduzida 
com fé. Eu compreendo a esperança de Jesus. Eu compreendo a fé de Jesus. Eu 
compreendo o amor de Jesus.” Vocês devem entender que atualmente na terra, deve 
emergir alguém que irá diante do Pai e dirá estas palavras. 
 
Que tipo de ser é essa pessoa? A esperança dessa pessoa é a esperança de Jesus, sua fé é a 
fé de Jesus, e seu amor é o amor de Jesus. Quando essa pessoa traz a união da esperança, fé 
e amor de Deus, Deus finalmente pode concluir o propósito deixado como o desejo 
irrealizado de Jesus e cumprir a vontade. Deste modo, essa pessoa deve superar as orações 
que Jesus esteve oferecendo até agora para nosso benefício à mão direita de Deus, e 
caminhar adiante do Céu como o ser aperfeiçoado tanto espiritualmente como fisicamente. 
E além disso, quando essa pessoa aparece e experimenta a alegria do Céu através de Jesus, 
Deus e os homens podem finalmente se tornar uma unidade. Vocês devem entender que 
devemos prosseguir em frente até que este ponto seja alcançado. 
 
Consequentemente, devemos sentir profundamente o coração de Jesus a quem Deus 
trabalhou por 4.000 anos para fazer surgir, e o coração do Senhor do Segundo Advento, por 
quem Jesus trabalhou por 2.000 anos para encontrar. Além disso, sendo que Jesus Cristo 
não pôde materializar a esperança de ir além da perfeição espiritual e concluir fisicamente 
as manifestações substanciais de esperança, fé e amor, é nossa responsabilidade trazê-las a 
conclusão.  
 
O Senhor do Segundo Advento é o Representante de Fé, Esperança e Amor 
 
Devemos encontrar o Senhor do Segundo Advento, que vem centrando no amor de Jesus e 
construir o relacionamento com Deus através do qual podemos nos comunicar com Ele. O 
que devemos fazer para cumprir isto hoje? Devemos emergir como as manifestações 
substanciais demonstrativas de esperança, fé e amor. Se o Senhor do Segundo Advento vem 
sobre esse fundamento estabelecido por vocês, a esperança que Deus ostentou em relação a 
Jesus será realizada através de vocês. Portanto, o Senhor do Segundo Advento virá como a 
esperança do todo, a fé do todo e o amor do todo. 
 
Não obstante, quando o Senhor do Segundo Advento emerge como a esperança, fé e amor, 
vocês não desfrutarão disto para si mesmos. Vocês devem estar gratos porque ele é a causa 
da felicidade e esperança. Vocês devem agradecê-lo pelo fato que vocês podem crescer 
como a encarnação substancial de fé.  



 68

Quando vocês fazem isso, a totalidade de céu e terra responderá a vocês como a encarnação 
de amor. Dessa forma, vocês devem sentir o movimento de todo céu e terra. 
 
Em tais sentimentos, vocês são pioneiros para cumprir a esperança que Deus depositou em 
Jesus através do curso prático que pode substancializar a esperança. Além disso, vocês 
devem ser pioneiros das obras do Espírito Santo, que representa a fé. Além disso, vocês 
devem colocar em prática a vida de serviço que representa o amor, e através da unificação 
se tornar pessoas a quem a humanidade possa servir em glória.  
 
Por esta razão, para compreender o amor definitivo de Deus, vocês devem possuir a 
esperança, fé e amor práticos do Espírito Santo. Nesse momento, vocês podem viver 
eternamente, atendendo o Senhor e atendendo Deus. 
 
E além disso, hoje devemos transbordar com alegria diante da criação e da humanidade na 
terra. Vocês devem edificar uma era quando o mundo inteiro pode sentir igual alegria e 
viver eternamente. 
 
Em qualquer lugar que forem, vocês devem se tornar o fundamento prático onde a 
esperança de Deus é realizada, onde a fé é colocada em prática, e onde o amor é encarnado. 
A vontade de Deus deve ser cumprida na terra, e a esperança que Ele queria realizar através 
de Jesus deve ser realizada através de nós e ser ligada com a criação na terra. Além disso, 
quando a alegria de Deus está conectada com a criação através dos homens, a unificação 
que Deus espera é concluída. 
 
Consequentemente, para serem elevados como a fonte da esperança de Deus, vocês devem 
primeiramente se perguntar se estão sentindo alegria como o cumprimento da esperança 
representando toda a criação no céu e na terra. Além disso, vocês devem se perguntar se 
estão se tornando alguém que pode regozijar em benefício da fé que sustentou a crença em 
Deus de incontáveis pessoas até agora. Dando um passo adiante, vocês devem se perguntar 
se podem sentir o amor que vem de Deus e é oferecido a Ele. 
 
Entretanto, aquela pessoa que vem como o cumprimento de todas as coisas é o Senhor do 
Segundo Advento. Em outras palavras, o Senhor do Segundo Advento é alguém que vem 
como o representante da esperança, fé e amor de todos. Quando ele aparece, vocês podem 
possuir sua esperança, a fé do Espírito Santo e o amor somente se já tiverem feito 
preparações para servi-lo. Além disso, nesse tempo vocês devem seguir em frente para 
cumprir a vontade de Deus e colocá-la em ação. Deste modo, vocês devem aparecer como a 
encarnação de fé e amor que tenham transcendido as emoções das pessoas que vivem na 
realidade decaída do mundo atual. Se tais pessoas existem na terra, o Senhor do Segundo 
Advento virá para elas. 
 
Para qual propósito ele busca essas pessoas? Ele vem para concluir fisicamente a missão 
que Jesus Cristo deixou irrealizada. Ele vem cumprir a vontade centrando no espiritual e 
físico, que Deus tem esperado durante os 6.000 anos.  
 
Deste modo, quando uma pessoa que pode ser o exemplo no que diz respeito ao que 
aparecerá na terra, não importa que tipo de pessoa desconhecida ele seja, vocês devem 
servi-lo como o ser de esperança, fé e amor.  
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O mundo onde o ideal de unificação tenha sido realizado centrando no amor também possui 
esperança e fé. Portanto, vocês carregam a responsabilidade do momento de inaugurar o dia 
quando céu e terra podem responder a sua vida centrados no amor.  
 
O Fundamento Prático do Senhor do Segundo Advento  
 
Mesmo se o Senhor do Segundo Advento vem para a terra, primeiramente deve haver o 
fundamento prático estabelecido pelos homens. Mesmo se ele é o representante do amor 
eterno de Deus, ele deve ter o fundamento de homens como vocês. Essa responsabilidade 
importante repousa sobre seus ombros. Deste modo, vocês devem entender que 
representam os 2,4 bilhões de pessoas da humanidade e incontáveis antepassados que foram 
para o mundo espiritual. Além disso, vocês são a esperança de todas as coisas no céu e na 
terra. Todos no céu e na terra desejam que vocês se tornem o corpo substancial de fé e 
demonstrações de amor. 
 
Assim, a partir de agora, vocês devem sentir isto em seus corações. Não importa o que 
façam, se vocês estão comendo, morrendo de fome, vivendo ou morrendo, vocês devem 
testificar e proteger o centro do todo em suas vidas diárias. Ao fazer isso, vocês devem 
retornar alegria para Deus através de todas as coisas na natureza. Vocês carregam hoje essa 
responsabilidade. 
 
Quando refletimos sobre nossa vida de fé passada, vocês se tornaram a prova viva de ter 
cumprido a esperança? O problema é se vocês se tornaram a prova viva de ter cumprido a 
fé e o amor. 
 
Quando se tornam tais pessoas, vocês sentirão que a esperança, fé e amor de Jesus são 
realmente a esperança, fé e amor de Deus. Deste modo, vocês devem sentir a esperança, fé 
e amor de Deus concedidos a nós através de Jesus. 
 
Se há alguém que sente isto, tal pessoa está vivendo diretamente na graça de Deus. Além 
disso, tal pessoa naturalmente manifestará a esperança, fé e amor de Deus, mesmo quando 
não estiver tentando fazer isto. Se vocês se tornam tais pessoas, então onde quer que forem, 
vocês podem compartilhar com os outros a esperança de Deus, a fé de Deus e o amor de 
Deus. 
 
Vocês devem manter em mente que, no lugar de Deus, vocês podem servir o Senhor do 
Segundo Advento, que somente pode vir sobre esse fundamento.  
 
Oração  
 
Amado Pai, pensávamos que a razão pela qual a vontade do mundo profundamente oculta 
no universo não tinha sido cumprida pelo Senhor, mas agora compreendemos que a 
responsabilidade reside também conosco na queda do homem. Compreendemos que 
enquanto a esperança eterna de Deus permanecer, a esperança eterna também permanecerá 
em nós. Enquanto a vontade eterna da fé de Deus permanecer, a vontade eterna da fé 
também permanecerá em nós. Enquanto a prática eterna do amor de Deus não estiver 
concluída, a responsabilidade repousará em nós para formar a manifestação do amor eterno. 
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Para herdar a história de indenização hoje, devemos herdar a esperança dos 4.000 anos e 
manifestá-la como a esperança dos 6.000 anos. Devemos herdar a fé dos 4.000 anos e 
manifestá-la como a fé dos 6.000 anos. Devemos herdar o amor dos 4.000 anos e 
manifestá-lo como o amor dos 6.000 anos. Sendo que a responsabilidade permanece 
conosco de nos colocarmos diante de Deus e assegurarmos a esperança dos 6.000 anos 
como esperança eterna, a fé como fé eterna e o amor como amor eterno, por favor, perdoe 
nossa inaptidão e insuficiência. Por favor, perdoe nossa falta de lealdade e piedade filial. 
Por favor, perdoe por termos elevado a nós mesmos. 
 
Agora chegou o tempo quando a esperança da humanidade está para ser realizada. A fé da 
humanidade está para ser cumprida. O amor da humanidade como uma única essência está 
para ser manifestado. Contudo, onde é o cumprimento dessa única essência? Embora 
sejamos indignos, por favor, nos desperte para compreendermos que devemos nos preparar 
com as novas noivas. 
 
Nesse momento, que o trabalho e sofrimento de Jesus, que buscou a perfeição no nível 
interno, possam dar frutos através de nós. Que eles possam aparecer nos ideais do Segundo 
Advento, e possam desdobrar a história externa. 
 
Acreditamos que aqueles que devem desempenhar os papéis centrais no céu e terra 
atualmente são os crentes devotos que se colocam diante da palavra do Segundo Advento 
nos últimos dias. Embora o Senhor, Pai, queira confiar a nós Sua esperança eterna, estamos 
preocupados se podemos ou não ser confiados com essa esperança. Embora o Senhor queira 
confiar a nós o amor de Deus, nos preocupamos se podemos ser confiados com esse amor. 
 
Assumindo responsabilidade por todas as coisas em benefício do Senhor, seguiremos diante 
do Pai como pessoas imutáveis que pertencem ao amor do Pai e como a tribo eterna de 
esperança. Nos tornaremos a tribo de fé eterna e amor eterno. Por favor, nos conduza a 
entender que essa responsabilidade tem sido confiada a nós. 
 
O propósito de Jesus, que é o centro vitorioso do Israel escolhido, deve ser realizado 
através de nós. Em outras palavras, devemos realizar a essência de esperança, fé e amor, 
que representam o todo. Agora, seguindo o trabalho do Segundo Advento, devemos nos 
levantar como o cumprimento da esperança de Jesus, como os herdeiros da fé, e como os 
herdeiros do amor que devem assumir a missão que Jesus conduziu na terra. Por favor, 
vamos entender isto claramente.  
 
Nós que nos colocamos no caminho da queda, agora estamos no processo de restauração, 
por isso devemos ser capazes de dizer: “Pai, assumiremos o fardo de realizar a esperança, 
fé e amor do Pai,” e devemos ser capazes de retornar a esperança, fé e amor ao Pai. Além 
disso, devemos nos colocar diante da humanidade como o centro de amor. Sabemos que 
somente quando nos tornamos os vitoriosos que podem receber o amor do Pai fazendo estas 
coisas, podemos obter as qualificações para representar a glória definitiva nos últimos dias. 
Assim, por favor, oriente estes filhos que se reuniram aqui para se tornarem pessoas a quem 
o Pai pode proclamar: “Vocês são minha esperança; aqueles em quem eu posso acreditar e 
amar.”  
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Portanto, a alegria do Pai deve ser transformada na alegria desta terra, e o amor do Pai deve 
se tornar o amor desta terra. A esperança e fé do Pai devem ser transformadas na esperança 
e fé desta terra. Por favor, nos permita trazer alegria horizontal ao Pai enquanto exaltamos 
os ideais do Segundo Advento, e por favor, permita que a vontade do Pai seja realizada 
através de nós, e permita que sua glória seja exibida diante de todo o mundo criado. 
 
Devemos ser capazes de cantar a glória de Moisés através de nossa vida cotidiana. Por 
favor, permita que nos tornemos uma unidade através do amor de Moisés. Sabemos que 
todos os 2,4 bilhões de pessoas da humanidade e os incontáveis santos no mundo espiritual 
tem uma coisa do que se orgulhar, e isso é o cumprimento da vontade de Deus. Assim, 
solicitamos ansiosamente que possamos assumir a esperança, fé e amor completos como o 
orgulho eterno e torná-los o centro de céu e terra. Oferecemos estas palavras de oração no 
nome do Senhor. Amém. 
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Vamos nos Tornar Pessoas que Pagam Nossos Débitos  

10 de junho de 1956 

Antiga Sede da Igreja 

 
Mateus 18:21-35: Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes 
pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até sete? Jesus lhe disse: Não te digo 
que até sete; mas, até setenta vezes sete. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um 
certo rei que quis fazer contas com os seus servos; E, começando a fazer contas, foi-lhe 
apresentado um que lhe devia dez mil talentos; E, não tendo ele com que pagar, o seu 
senhor mandou que ele, e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, 
para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, 
dizendo: Senhor, sê generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele 
servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, 
aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia cem dinheiros, e, lançando 
mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, 
prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: Sê generoso para comigo, e tudo te pagarei. 
Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, 
os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito, e foram declarar ao seu senhor 
tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo 
malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, 
ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E, indignado, 
o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos 
fará, também, meu Pai celestial, se do coração não perdoardes, cada um a seu irmão, as 
suas ofensas.  
 
Oração 1 
 
Deus de criação! Sua beleza está manifestada em todos os seres criados, e em qualquer 
lugar que Suas mãos tenham tocado está repleto com misteriosa e radiante beleza. Por 
favor, nos permita entender o coração magoado do Pai que, mesmo hoje, está tentando 
incessantemente encontrar a beleza em nós, a qual é o propósito de criação dos homens. 
Permita-nos retornar beleza ao Senhor através de Seu amor. 
 
Por favor, permita-nos vir adiante com o coração original no momento da criação. Por 
favor, permita que nosso corpo possa emanar a beleza em sua forma sem pecado 
exatamente após a criação. Permita que nossa mente e corpo alcancem a perfeição original 
que representa o coração e amor de Deus, para que quando o Senhor se mover, possamos 
nos mover, e quando o Senhor parar, possamos parar. 
 
Devemos compreender que este é o modelo pelo qual o Senhor esteve trabalhando por toda 
a história da providência de restauração. O que devemos encontrar é nossa mente, e o que 
devemos concluir é nosso corpo, assim, por favor, permita-nos encontrá-los e completá-los. 
Nos eleve como pessoas que podem oferecer inclinações diante da beleza original do Pai. 
Por favor, nos permita oferecer canções de gratidão e glória diante do Pai. Por favor, nos 
permita entender até nossos ossos que este é o propósito pelo qual o Senhor trabalhou tão 
intensamente. 
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Porque herdamos a linhagem decaída, abandonamos o Céu e temos conduzido vidas 
centrando em nós mesmos. Abandonando o caminho do Céu, nos tornamos pessoas 
egoístas, assim, por favor, permita-nos voltar e ser orientados pelo coração original 
conectado com o Céu. Permita que nossa mente original inspire nosso corpo e encontre 
nosso ser original que o Céu pode reivindicar. 
 
Isso sendo feito, por favor, permita-nos remover as queixas que todas as coisas têm contra 
os homens e erradicar todas as lamentações de céu e terra. Por favor, eleve-nos como filhos 
que podem inclinar humildemente diante do Senhor e receber Seu amor. 
 
Por favor, esteja encarregado de todos os filhos que estão reunidos aqui. Eu sei que eles 
adquiriram muitas feridas durante sua luta com o mundo durante a semana. Embora suas 
mentes e corações queiram acreditar completamente na vontade do Pai, se há alguém que 
sucumbiu às tentações de satanás, por favor, perdoe-o.  
 
Por favor, cure as feridas que eles receberam e abrace-os com Seu amor de compaixão. Pai, 
eu oro e desejo sinceramente que o Senhor possa derramar o óleo de amor para nos tornar 
completos. 
 
Embora possamos não ter preparado os dons que deveríamos oferecer ao Senhor, por favor, 
permita que esta hora seja uma ocasião quando podemos ao menos colocar diante do 
Senhor nossa mansidão e nossos corações humildes e arrependidos, revelando todos os 
pecados que têm permeado nossas mentes e corações. Permita que este seja um tempo 
quando podemos deixar transparentes nossos corações diante do Senhor. Por favor, Pai, 
nesta hora permita que eles se tornem absorvidos naturalmente pelo poder operante de Seu 
amor. Vamos sentir unidade e harmonia com o Senhor em nossas mentes e corpos. 
 
Pai, o Senhor tem trabalhado tão arduamente para trazer aqueles que estão reunidos aqui, o 
Senhor tem trilhado lado a lado conosco no caminho espinhoso. O Senhor tem sido um 
amigo quando estamos solitários. O Senhor tem sido nosso escudo quando estamos lutando. 
Contudo, sabemos que isto não era porque somos dignos, mas porque a grande luz de Seu 
amor oculto e conforto tem estado conosco, por isso, por favor, tome conta de nossas vidas 
hoje.  
 
Pai, por favor, manifeste a vontade que o Senhor deseja como amor nesta hora, e permita-
nos a bênção de representar a vontade que o Senhor esteve defendendo, e inclinar e cantar 
louvores ao Senhor. Meu Pai, nossos membros em todos os lugares tem inclinado na 
direção deste lugar. Edificando o altar da obediência, eles estão orando diante do Céu. Por 
favor, apareça diante deles com a mesma graça e amor. Por causa disto, por favor, permita-
os permanecer nos últimos dias e concluir suas missões nos lugares onde estão indicados, e 
oriente a todos a adorar o centro de harmonia.  
 
Por favor, nos leve a revelar diante dos trinta milhões de pessoas uma nova vontade, e dar a 
elas um novo impulso estimulante para que enquanto outros caminham na direção do mal, 
possamos continuar seguindo o caminho do bem. Meu Pai, eu sinceramente desejo que o 
Senhor revele as mãos amorosas e os milagres do amor do Pai. 
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Por favor, não abandone nem mesmo um único dos membros que o Senhor chamou. 
Abrace-os em Seu peito de amor para que eles possam sentir a graça das principais obras do 
todo. Confiamos ao Senhor a hora que resta, assim, por favor, governe sobre nós. Eu oro no 
nome do Senhor. Amém. 
 
O tópico sobre o qual quero falar é “Vamos nos Tornar Pessoas que Pagam Nossos 
Débitos.” Eu falarei brevemente sobre este tópico. 
 
Os Homens Mantêm a Dívida de Pecado e de Trabalho 
 
Originalmente, quando Deus criou o universo, Ele não estabeleceu o princípio de manter 
dívidas. O propósito de criação de Deus é edificar um relacionamento de unidade com os 
homens, sendo que eles (Deus e os homens) devem formar duas entidades. Eles estão em 
dar e receber, e qualquer coisa que pertence a um, pertence ao outro também.  
 
Porque Adão e Eva, que foram criados para este propósito, não cumpriram isto, desde 
aquele tempo até agora, incontáveis seres criados passaram a manter infinito débito com o 
Céu. Jesus Cristo foi aquele que Deus enviou para abrir o caminho para os homens pagaram 
os débitos causados pela Queda. Enquanto atravessamos o curso da história baseado em 
Jesus, estivemos pagando os débitos. Além disso, através deste tipo de estilo de vida, 
estivemos buscando a vida eterna. 
 
Embora vocês possam pensar que têm qualificações para se apresentarem diante do 
universo, vocês devem entender que enquanto não realizarem isto, vocês têm o débito de 
pecados que herdaram em sua linhagem através de milhares de anos de história. Além 
disso, possuímos o débito do sofrimento e trabalho de Deus acumulados durante Sua 
providência pelos homens. E além disso, temos o débito do trabalho acumulado através da 
obra de restauração de incontáveis profetas e sábios ou soldados e anjos do Céu. 
 
Quando refletimos sobre isto, compreendemos que não temos como pagar o débito que 
mantemos com o universo hoje, e não temos como ser dignificados. Não obstante, o único 
que veio para nos representar e restaurar nossa dignidade diante do universo é Jesus Cristo. 
 
A Dívida de Vida Eterna, a Dívida de Vida, a Dívida de Amor e a Dívida de Karma 
 
Desde o momento de nosso nascimento, deveríamos possuir amor eterno centrando em 
Deus. Quando nascemos através de nossos pais, já deveríamos representar o amor de Deus. 
Além disso, centrando em nós como um casal, deveríamos ter representado o amor dos 
pais. Também deveríamos ter edificado um relacionamento de amor com todas as coisas. 
 
Porque não pudemos nos tornar tais pessoas, os homens mantêm um débito de vida eterna 
com Deus, e mantemos o débito de vida com nossos pais. Mantemos o débito de amor com 
os casais, e mantemos o débito de karma com a criação. 
 
Depois que Deus criou o universo e todas as coisas, a razão pela qual Ele elevou Adão e 
Eva para serem o centro de todas as coisas era para dar responsabilidade eterna para os 
homens. Consequentemente, ostentamos a responsabilidade para dar amor eterno. Em 
outras palavras, porque Adão e Eva não seguiram a vontade de Deus e foram arrastados 
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para o seio de satanás, o débito pela vida centrando no amor eterno de Deus permanece sem 
ser pago em cada um de nós atualmente. 
 
Além disso, depois de termos nascido através de nossos pais, mantemos um débito com 
eles porque eles amaram e cuidaram de nós em suas vidas. Também mantemos um débito 
com o amor de Deus, que deve ser pago de volta vivendo a vida de um casal. Com todas as 
coisas, mantemos um débito com o amor que a natureza tem nos dado. Quando vocês 
refletem sobre isto, devem entender que atualmente mantemos um débito com Deus pelo 
amor eterno, com nossos pais pela vida, com nossos casais pelo amor centrando na vida, e 
com todas as coisas mantemos o débito do relacionamento de amor que tem ocorrido em 
nossa vida diária. 
 
Como o centro da criação, vocês devem ser capazes de demonstrar dignidade. Vocês devem 
compreender que os homens mantêm débito eterno com Deus, o débito de suas vidas com 
seus pais, o débito de amor com os casais, e o débito de vida com a criação. A criação 
demanda que os homens paguem de volta todo este débito. 
 
Jesus Veio para Pagar o Débito em Benefício da Humanidade  
 
Entretanto, baseado somente na capacidade dos homens, esse débito não pode ser pago ou 
cancelado. Assim, Jesus era a figura central que tornaria possível para essas pessoas irem 
diante do Céu. Em outras palavras, ele permitiria que as pessoas representassem os pais 
eternos e se colocassem diante do Céu, representassem os casais eternos e se colocassem 
diante do Céu, e representassem o amor eterno da criação e se colocassem diante do Céu. 
 
Porque Jesus Cristo veio, o amor eterno de Deus foi manifestado. As realizações do amor 
que Deus queria dos homens foram reveladas. Jesus foi aquele que veio como a encarnação 
de amor representando os pais eternos. Além disso, Jesus também veio como o fruto de 
amor representando os casais eternos. Também foi Jesus que edificou um relacionamento 
eterno de amor com todas as coisas. Deste modo, na única pessoa de Jesus, os 4.000 anos 
da longa história estão conectados. Mesmo o futuro eterno está conectado a ele. 
 
Embora Jesus veio pagar o débito que a queda do homem tinha acarretado ao Deus eterno, 
os Verdadeiros Pais eternos, e a criação de bondade que foi infiltrada pelo mal, ele teve que 
deixar a terra antes que pudesse pagar todas as coisas. Portanto, devemos pagar a porção 
restante. 
 
Centrando em Jesus, devemos edificar um relacionamento com a criação, os casais, os pais 
e com o Deus eterno. Devemos compreender que, a menos que façamos isso, o propósito da 
vinda de Jesus, que veio para nosso benefício, estagnará novamente no estado de 
incompletude. 
 
Quando observamos de perto o curso da história, o período até a vinda de Jesus foi o 
período de adorar a natureza. Era o tempo quando os homens acreditavam em todas as 
coisas no lugar de Deus e se colocavam perto da natureza no lugar de Deus. A seguir, as 
pessoas se concentraram em seus filhos mais do que em qualquer outra coisa. 
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Depois de passar através do tempo de adoração de todas as coisas e o período de adoração 
dos filhos, entramos no período de adoração do noivo e da noiva. Agora mesmo esse 
período de adoração do noivo e da noiva também está passando.  
 
O período de adoração dos pais é o período que repousa adiante de nós. Certamente chegará 
o tempo quando poderemos elevar os pais mais completamente. Portanto, nossos corpos 
devem criar um relacionamento com Deus. Nós mesmos devemos nos juntar em união com 
Deus e, enquanto observamos todos os misteriosos fenômenos naturais, devemos viver uma 
vida de intuição direta na qual nos colocamos dentro das fronteiras do relacionamento de 
vida com Deus. 
 
A radiante luz do sol e o sopro do vento, devemos edificar um relacionamento com todas 
estas criações, as quais representam o pulsar da vida eterna de Deus. Embora não tenhamos 
sido capazes de sentir qualquer coisa até agora, quando centramos a nós mesmos em Jesus, 
podemos sentir coisas novas e edificar um novo relacionamento de coração com todas as 
coisas. Além disso, podemos edificar um relacionamento centrando nos princípios de Deus 
de posse.  
 
Depois disso, vocês podem desfrutar com a criação e simultaneamente ser arrastado para a 
realidade do amor de Deus. Vocês conduzirão uma vida na qual podem atrair esse tipo de 
amor para vocês. Quando vocês entram na realidade dessa profunda graça e se colocam 
diante do Céu, vocês podem sussurrar com qualquer parte da criação. 
 
Não haverá qualquer ser criado existente, tal como o som do vento, que não tenha um 
relacionamento com os homens. Portanto, podemos concluir que todas as coisas da criação, 
que foram criadas para o benefício dos homens, existem para manifestar seu verdadeiro 
valor através do relacionamento com os homens e sendo reconhecidas diante dos homens. 
 
Pagar o Débito Mantido com Todas as Coisas 
 
Não obstante, porque habitamos na realidade decaída atualmente, não sabemos como 
reconhecer o valor de todas as coisas. Portanto, vocês devem compreender que quando 
sentimos nova vida vindo de Deus, todas as coisas também podem sentir nova vida. Vocês 
devem conduzir uma vida na qual podem se gabar e estabelecer o mais elevado padrão de 
amor. Mesmo se estão sozinhos, vocês devem ser capazes de cantar o amor infinito de 
Deus. Se vocês se tornam este tipo de pessoa, seu coração nunca se sentirá confinado. 
 
Quando isto acontece, então todas as coisas podem estar em harmonia por nossa causa, 
assim podemos sentir a paz, não importa onde estamos. Isto não pode ser bloqueado por 
nenhuma força. Deus estabelece este único padrão como o propósito de criação e escolhe 
homens como Seus representantes que cumpririam o propósito. Ele sancionou que os 
homens tivessem domínio sobre todas as coisas, mas a humanidade atualmente não podem 
comandar com dignidade diante de todas as coisas. 
 
Portanto, tal como as palavras escritas no capítulo oito da epístola aos Romanos, que a 
ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. A razão é que 
todas as coisas deveriam ter se tornado conectadas a Deus através do mediador, o homem, 
que representa o amor de Deus, mas devido a corrupção e a queda do homem, a essência de 
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seu ideal foi demolida. Consequentemente, mesmo hoje, 2.000 anos após a vinda de Jesus, 
a criação aguarda o cumprimento desse propósito através de nós.  
 
Quando pensamos sobre isto, podemos entender que enquanto não estamos cientes disto, 
temos acumulado uma dívida com a criação. Mantemos um débito pela esperança que 
repousa em nós. 
 
Nós mesmos devemos saldar a dívida. Enquanto devemos nos tornar qualificados a 
alcançar unidade com a criação, também devemos nos tornar os filhos de Deus a quem 
todas as coisas podem amar e a quem todas as coisas podem dar. Além disso, devemos nos 
tornar os filhos de Deus e receber o amor de Deus. 
 
Aquele que está Qualificado a Pagar o Débito de Amor 
 
Jesus e o Espírito Santo estão dando novo nascimento para vocês Tendo obtido os 
elementos de Jesus e do Espírito Santo, e depois de passar através da posição dos filhos, os 
seres humanos estão seguindo na direção da posição de noivo e noiva como o objetivo. 
Atualmente somos inspirados e movidos pelo Espírito Santo ao acreditar em Jesus. 
Baseando-se nesse poder, somos movidos em frente. 
 
O que é que devemos cumprir por nós mesmos? Mesmo se a graça da inspiração de Jesus 
não é dada e o Espírito Santo não causa uma profunda impressão, nós mesmos devemos 
nos aperfeiçoar como a noiva como se tivéssemos recebido uma profunda inspiração e 
impressão. 
 
Isto não está sendo manifestado no Cristianismo de hoje. Atualmente também sentimos o 
amor na posição da noiva somente quando o Espírito Santo está em ação. Sendo que temos 
crescido com o auxílio das obras do Espírito Santo, mesmo se não recebemos a graça do 
Espírito Santo, devemos aprender a esperar por Jesus como o noivo. Se podemos somente 
cumprir isto com o ajuda continuada do Espírito Santo, então não há como você possa 
pagar o débito pelo amor do esposo e esposa na terra. 
 
Portanto, mesmo se não recebemos inspiração do Espírito Santo, devemos nos tornar a 
noiva que pode servir Jesus como o noivo. Esta é a única forma que podemos nos tornar o 
casal que está estabelecido na posição diante do universo e aqueles que estão qualificados 
para pagar a dívida de amor. 
 
O que os seres humanos decaídos fazem depois que são restaurados para a posição de noivo 
e noiva, após passarem através das posições de todas as coisas e de filhos através da 
providência de restauração? Porque não pudemos estar ligados com o amor dos 
Verdadeiros Pais, que assumiram responsabilidade por nossas vidas e nos amaram, 
devemos indenizar a dívida pelo amor dos Verdadeiros Pais, que foram elevados baseados 
na vontade da criação de Deus. Vocês devem recompensar espiritualmente e fisicamente 
pelo débito de amor universal que os Verdadeiros Pais têm demonstrado em sua 
preocupação com nossas vidas. Em outras palavras, depois que somos restaurados como a 
noiva e o noivo, depois que passamos através das posições de todas as coisas e filhos 
através de Jesus Cristo, devemos encontrar os Verdadeiros Pais.  
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Não obstante, as pessoas do mundo atual não compreendem isto. Elas devem encontrar os 
Verdadeiros Pais que não caíram para o benefício dos pais decaídos, mas elas não sabem 
quando estes Verdadeiros Pais aparecerão. Os Verdadeiros Pais aparecem no tempo do 
Segundo Advento. 
 
O Tempo Quando Devemos Pagar Nossa Dívida com os Verdadeiros Pais 
 
Nas igrejas cristãs, eles falam sobre as Bodas do Cordeiro, centrando na ideologia da noiva 
e do noivo. Que tipo de pessoas são a noiva e o noivo, centrando em quem as Bodas do 
Cordeiro são conduzidas? Elas são as pessoas que se tornam conectadas com os 
Verdadeiros Pais através do amor. 
 
Jesus Cristo veio à terra em benefício do universo e da humanidade. Para pagar indenização 
pelo débito que a humanidade carrega, ele teve que trabalhar até agora. Por esta razão, 
vocês devem passar pela posição de todas as coisas, as posições dos filhos e da noiva e 
noivo e, centrando em Jesus, inaugurar o dia quando vocês podem servir os Verdadeiros 
Pais. Somente depois que a missão de servir os Verdadeiros Pais é concluída desta forma, o 
amor dos Verdadeiros Pais, representando o Deus eterno, pode emergir na terra. Nesse 
tempo, a missão de Jesus chegará à sua conclusão. 
 
Jesus desejava que o propósito da providência de restauração no mundo espiritual pudesse 
ser materializado em substância entre todas as coisas na terra. Portanto, se os crentes 
atualmente que acreditam no Jesus ressuscitado não podem pagar a dívida da noiva e do 
noivo e realizar o propósito dos Verdadeiros Pais, e inaugurar o dia quando eles podem 
oferecer a oração de restauração em favor da humanidade, então não há como o débito com 
o amor eterno de Deus possa ser pago. 
 
Portanto, Jesus também se coloca na posição de alguém que tem mantido uma dívida por 
2.000 anos. Porque ele não pôde concluir a vontade dos Verdadeiros Pais, ele ainda tem a 
responsabilidade de pagar esse débito em benefício de toda a humanidade. Entretanto, essa 
responsabilidade não acaba como uma responsabilidade espiritual. Quando a posição de 
Adão e Eva antes da queda é restaurada, e centrando na vida eterna de Deus, formamos a 
família que pode representar os Verdadeiros Pais ajudando todas as coisas e cantando e 
inclinando diante do amor do Deus eterno, somente então o propósito do curso de 2.000 
anos da história de Jesus pode ser concluída. 
 
Esperando pelo cumprimento deste propósito, Jesus esteve orando ansiosamente diante de 
Deus por 2.000 anos. Ao fazer isso, ele tentou estabelecer o mais elevado padrão com o 
qual poderia reivindicar de volta o mundo original de Deus, que criou o universo e todas as 
coisas. 
 
Se a queda não tivesse ocorrido, o amor dos Verdadeiros Pais teria se tornado o ponto 
central em torno do qual o esposo e a esposa, filhos e todas as coisas poderiam construir um 
relacionamento. Entretanto, porque os seres humanos caíram, Deus está conduzindo a 
providência na qual Ele deve puxá-los de volta. Depois que todas as coisas, filhos, e esposo 
e esposa se tornam conectados, o mundo eterno pode chegar.  
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O chamado mundo eterno que os cristãos tanto se referem é este mundo no qual toda a 
criação pode responder às palavras dos Verdadeiros Pais e aparecer diante de Deus 
centrando em Jesus, que veio como os Verdadeiros Pais, centrando no padrão de noivo e 
noiva. 
 
Nós que vivemos no período do Segundo Advento devemos agora estar determinados a 
assumir a condução e o encargo de toda a obra que Jesus tem feito pelos últimos 2.000 
anos. Apenas com essa determinação vocês finalmente podem se colocar alto como os 
filhos que pagaram o débito de amor mantido com os Verdadeiros Pais. Além disso, vocês 
podem se tornar a figura central que pode governar sobre a criação no lugar de Deus. Se 
isso acontece, a vontade que Deus pretendia depois de criar Adão e Eva e dar a bênção a 
eles será cumprida completamente através de vocês. 
 
E além disso, quando vocês pagam o débito que mantêm com os Verdadeiros Pais, com o 
verdadeiro casal e a verdadeira criação centrando no amor de Deus, e então vão diante de 
Deus, sua mente e seu corpo naturalmente chegarão mais perto de Deus. Vocês devem 
sentir o impulso de oferecer naturalmente uma inclinação de gratidão a Deus. Vocês agem 
mesmo antes de pensar e compreender o propósito e antes de fazer um pedido. 
 
Pagar a Dívida com Deus 
 
O que precisamos fazer para alcançar esse propósito? A fortuna de céu e terra se move do 
céu para os pais, dos pais para os casais, e dos casais para todas as coisas. Deste modo, 
vocês devem se tornar conectados com todos estes estágios antes de seguirem adiante. 
Somente quando se torna esse tipo de pessoa, você pode se colocar diante de Deus e 
clamar: “Pai!” O mundo do domínio direto se coloca nessa posição. Devemos seguir em 
frente até que possamos aparecer nessa posição e nos relacionar com Deus. 
 
Para fazer isto, devemos herdar o conflito que Jesus tem conduzido no mundo espiritual e a 
luta que o Espírito Santo tem conduzido na terra para pagar a dívida que mantemos até o 
presente. Esta é a forma que podemos ter um relacionamento com a criação a partir da 
posição de substituir os Verdadeiros Pais. Podemos lutar e vencer sobre satanás na terra. 
 
Quando podem fazer isto, vocês podem liberar o coração sofrido de Deus, que tem 
demonstrado uma profunda preocupação pela humanidade decaída enquanto Ele esteve 
orientando a providência de restauração. Ao mesmo tempo, vocês podem obter o 
reconhecimento de satanás: “Esta pessoa merece receber o amor de Deus.” Vocês devem 
entender que o amor de Deus estará presente através do aparecimento desse ser criado. 
 
Assim, temos este tipo de missão urgente. Vocês devem pagar o débito através de suas 
vidas de fé, em todos os ambientes ao seu redor que estão acessíveis a vocês. Vocês devem 
pagar isto. Deste modo, vocês devem refletir se estão vivendo uma vida na qual estão 
pagando o débito. 
 
Quando vive uma vida de fé hoje, você está se juntando em um relacionamento com a 
dívida com o Deus eterno, os pais, os casais e todas as coisas. Porque você está alinhado 
com o tempo quando todo este débito deve ser indenizado, você deve pensar sobre que tipo 
de coração deve possuir. 
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Logo depois que caímos, nos tornamos pessoas que não podiam se colocar diante de Deus e 
não podiam se relacionar com Deus. Se Deus quisesse guardar rancor contra nós, Seu 
rancor seria ilimitado. Se Ele quisesse lamentar e desprezar a humanidade, isto não teria 
fim. Como vocês podem ver, embora tenhamos uma dívida desde a queda, também 
carregamos o débito de ressentimento e inimizade ocorridos durante a história. 
 
Qual é a Razão que Devemos Suportar e Tolerar? 
 
Qual é a razão pela qual devemos suportar atualmente? Se não podemos tolerar, então não 
podemos pagar a dívida que mantemos e não podemos resolver as queixas dentro de peito 
do Céu. 
 
Porque a fortuna de céu e terra se movem juntamente com a providência de Deus, o mundo 
satânico será julgado se você joga quando Deus joga, e se você está no lado de Deus 
enquanto compartilha a amargura e tristeza de Deus. Esta é a razão pela qual o Céu nos 
ensina a refrear nossa raiva e perseverar em nossa vida de fé. 
 
Satanás invadirá se entramos em descompasso com isso e criamos uma lacuna na 
providência de Deus. Portanto, nós que temos a fé devemos incondicionalmente nos 
sacrificar e obedecer, seguindo somente os aspectos internos de amor. 
 
Temos conduzido uma vida vergonhosa como aqueles que violaram as leis universais de 
Deus e aqueles que mantêm uma dívida com a criação. Temos causado tanta preocupação e 
problemas ao Céu. Portanto, o esposo e a esposa que estão conduzindo uma vida de fé 
devem ser capazes de agir em benefício do Senhor. Além disso, devemos construir o 
relacionamento para servir (o Senhor) como os pais em benefício de Deus, Jesus e a terra. 
 
Vocês devem forjar este relacionamento horizontalmente e tridimensionalmente, no qual o 
Céu pode se relacionar com os Verdadeiros Pais, o verdadeiro casal e a verdadeira criação. 
Tendo cumprido isto, vocês podem dizer para Deus: “Eu finalmente obtive a vitória, Pai! 
Eu tenho oferecido minha vida para erradicar todos os relacionamentos com satanás nos 
quais os seres humanos estiveram adorando satanás no lugar de Deus e caíram nas 
tentações de satanás. E além disso, eu sou um filho aperfeiçoado que pagou todas as dívidas 
com o universo e trouxe satanás de joelhos.” Vocês devem entender que somente quando 
isto é feito, podemos ser dignificados diante do céu e a criação como aqueles que pagaram 
o débito com o universo. 
 
Oração 2 
 
Pai! Falhamos em compreender até mesmo quando estávamos vivendo no mundo decaído e 
que nos tornamos endividados com a criação e um com o outro como um casal. Não 
compreendemos quando estávamos servindo nossos pais com quem estamos em débito, e 
que mantemos um enorme débito até mesmo com o Deus eterno. 
 
Quando olhamos para nossa situação no mundo decaído, temos sido devedores que 
merecem morrer, e temos mantido uma dívida com a criação e com Jesus Cristo, que 
fundou a ideologia da noiva e do noivo. Embora devemos pagar o débito em benefício do 
Deus eterno, nem mesmo estávamos preocupados sobre pagar o débito. 
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Ao invés, temos desprezado a terra, a criação e o Céu. Não há nada em nós que seja digno 
de perdão. 
 
Para salvar a humanidade que é assim, Jesus lutou, sem nem mesmo temer enfrentar a 
morte, e morreu na cruz. Como resultado, a luta para pagar o débito mantido com o 
universo permanece incompleta, e a missão de julgamento repousa adiante de nós. 
 
Pai, por favor, nos ajude a passar pelo julgamento e pagar todos os débitos que mantemos. 
Por favor, nos conduza a entender que podemos ir diante do Senhor somente depois de 
cancelar todos os nossos débitos.  
 
Por favor, nos permita evitar as acusações de satanás pagando nosso débito com os 
Verdadeiros Pais, com os verdadeiros casais, com a verdadeira criação e nos leve a pagar o 
débito de vida como o Senhor quer que façamos. Pai, queremos e desejamos isto 
sinceramente. 
 
Por favor, permita-nos entender que Jesus está também trabalhando duro neste caminho. 
Jesus e o Espírito Santo oferecem ilimitada oração para o benefício da humanidade. Não 
vamos esquecer que isto é porque não temos pagado a dívida mantida com o universo. E 
além disso, é porque também somos despreparados e inadequados. 
 
Compreendemos nesta hora, Pai, que para nos colocarmos na posição de glória onde Jesus, 
o Espírito Santo e o Pai podem estar felizes, devemos cumprir a responsabilidade de Jesus 
em seu lugar. Permita que o milagre do Céu seja manifestado na terra e, por favor, permita 
que a luta com satanás no céu seja conduzida até a vitória na terra através de nós. Desta 
forma, por favor, permita que nos tornemos os filhos centrais do Senhor que podem sentir o 
amor do Pai eterno com alegria e glória. 
 
Pai amoroso, eu sinceramente oro e espero que o Senhor nos conduza a nos tornarmos Seus 
amados filhos que são dignos de se colocar diante do Pai, de Jesus e do Espírito Santo, e 
diante de incontáveis santos e sábios, da humanidade na terra e da criação. Por favor, nos 
eleve como seus filhos que podem firmemente governar sobre a criação. 
 
Esperando que o Senhor os governará e os orientará a pagar o débito que possuem, Pai, 
oramos tudo isto no nome do Senhor. Amém.  
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Vamos Reivindicar de Volta o Mundo do Domínio de Deus e Oferecê-lo a Ele  

Antiga Sede da Igreja  

27 de junho de 1956  

 
Mateus 22:15-22: Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E enviaram-lhe 
os seus discípulos, com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro, e 
ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas a 
aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César, ou 
não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: Por que me experimentais, 
hipócritas?Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro. E ele diz-
lhes: De quem é esta efígie e esta inscrição? Dizem-lhe eles: De César. Então ele lhes 
disse: Dai pois a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isto, 
maravilharam-se, e, deixando-o, se retiraram.  
 
Oração 1  
 
Amado Pai! Somos esses miseráveis que esperam ser abraçados em Seu seio. Por favor, 
governe nossas mentes e corpos. Por favor, governe sobre todo nosso ser. Permita-nos 
compreender as mentes e corpos sobre os quais o Senhor pode ser feliz. Por favor, permita 
que nesta hora estejamos imersos na glória e justiça do Pai. 
 
Amado Pai! Por favor, tenha simpatia por aqueles que se reuniram aqui esperando pelo 
Senhor. Se o Pai não está presente neles, eles são as pessoas mais patéticas e solitárias. Pai, 
por favor, tenha domínio sobre eles. Amado Pai, eu honestamente espero e desejo que o 
Senhor esteja no trabalho que faz deles heróis que podem cumprir seus desejos.  
 
Reunimos nossos corações espalhados nesta hora e estamos inclinando diante do Senhor 
para oferecer presentes para Sua sagrada imagem. Pai, eu desejo que o Senhor possa 
erradicar, desde o início até o fim desta hora, todos os elementos em nós que não são 
aceitáveis ao Senhor e possa mover nossos corações. 
 
Sabemos que neste dia, Pai, há muitos que estão reunidos aqui para buscar bênção, assim, 
por favor, opere um milagre com a graça da Trindade sempre que eles estejam reunidos. 
Amado Pai, oramos que o tempo chegue em um futuro próximo quando a mesma graça 
pode ser dada a cada um daqueles que louvam Sua glória e em cada lugar que eles se 
reúnem para assumir a responsabilidade dada a eles nos últimos dias. 
 
Membros isolados se reuniram neste dia para edificar um altar oculto dos outros e estão 
inclinando, assim, por favor, apareça como o mestre da vida para todos, e apareça como o 
espírito de ressurreição para o todo. Por favor, não deixe sua obra de vida e de ressurreição 
cessar na terra, e permita que este lugar seja preenchido somente com a honra de retornar 
alegria a Deus trazendo harmonia para os incontáveis santos no céu e para toda a criação. 
 
Desde o início até o final dessa reunião, por favor, não permita que satanás invada nossa 
reunião. Sinceramente desejando que o Pai vitorioso de glória nos proteja, eu oro no nome 
do Pai amoroso. 
Amém.  
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Oração 2  
 
Amado Pai! Nós, irmãos e irmãs que não possuímos nada, nos inclinamos diante dos 
joelhos do Pai. Por favor, não permita que eles sintam emoções autocentradas. Por favor, 
não permita que eles possuam qualquer coisa valiosa centrando neles mesmos sem 
primeiramente viver para o benefício do Céu e do Pai. Permita que tudo seja oferecido 
como um sacrifício para o benefício da providência de Deus. 
 
Somos os miseráveis cujas mentes e corpos estão sob as sombras escuras, assim Pai, por 
favor, tenha simpatia por nós. Estamos estendendo nossas mãos fracas e impotentes para o 
céu, por isso Pai, por favor, estenda Suas mãos de compaixão. Nós que costumávamos ser 
arrastados na direção de satanás estamos agora esticando nossos braços na direção do Céu e 
clamando, assim Pai, por favor, nos abrace. Mesmo se estamos nesta terra perigosa que 
satanás governa, amado Pai, por favor, nos eleve para nos tornarmos o escudo do Céu que 
possui o coração eterno de Deus, os soldados valentes e filhos que podem se tornar o 
orgulho do Céu.  
 
Pai, Seus amados filhos estão reunidos aqui. Embora as naturezas daqueles que estão 
reunidos aqui possam diferir grandemente, eles desejam ansiosamente seguir o Senhor, 
então por favor, receba-os com um coração aberto. Dando a eles ordens, por favor, permita 
que eles obedeçam Suas direções e testemunhem ao coração do Céu. 
 
Aqueles filhos a quem o Pai chamou estão reunidos aqui nesta hora, assim, por favor, 
conduza-os a lutar contra o inimigo, satanás, que está espalhado por todo o mundo, e se 
tornar capazes o suficiente para bloquear todas as crises que se aproximam com o escudo 
da vitória. Por favor, permita que eles se coloquem na posição daqueles que podem dar ao 
invés de receber, e por favor, nos permita pôr para fora todo nosso valor e nos tornar fontes 
de Sua glória. 
 
Pai, estes amados filhos do Senhor que estão cansados por causa das dificuldades e 
desastres que ocorrem ao redor, se o Senhor não agarrá-los bem firme, eles se tornarão os 
mais miseráveis. Há provações, crises e sofrimentos que acompanham cada passo que eles 
dão, e em cada ambiente que eles habitam, assim, por favor, guarde-os e proteja-os. 
 
Pudemos lutar até agora porque o Senhor tem trabalhado e estado preocupado conosco. 
Eles estão experimentando Suas tribulações e derramando Suas lágrimas, assim Pai, por 
favor, proteja-os eternamente. Por favor, defenda-os até o dia quando eles possam retornar 
a glória de Hosana ao Pai, representando todas as coisas que alcançam alegria e felicidade, 
e oferecem inclinações de gratidão no jardim da vitória final.  
 
Estou tentando transmitir a mensagem que o Senhor permitiu nesta hora em Seu lugar, 
assim, por favor, remova todos os pensamentos e conceitos errados, e por favor, permita 
que as obras inspiradoras de recriação e harmonia possam se derramar. Por favor, permita 
que esta hora seja um momento quando nossas mentes e corpos possam ser movidos e 
intoxicados em Seu amor, que possamos oferecer inclinações de submissão e 
arrependimento. Nesta hora, por favor, permita que eles recebam o coração do Céu sem 
qualquer impedimento. Desejando isto ansiosamente, eu oro no nome do amado Senhor. 
Amém. 
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O tópico sobre o qual quero falar, centrando no versículo da Bíblia que recitei é “Vamos 
Reivindicar de Volta o Mundo do Domínio de Deus e Oferecê-lo a Ele.” Eu falarei 
brevemente sobre este tópico. 
 
A tarefa de Encontrar o Senhor Governante, Deus 
 
Todas as coisas que Deus criou em seis dias estiveram em um estado de tristeza e 
dificuldade até agora, pois elas não têm sido capazes de servir o Senhor Governante, Deus. 
Isto permanece diante de nós como o destino que devemos resolver no curso de 
restauração. Deste modo, se queremos ser elevados como o sacrifício que pode jurar diante 
do Céu e trazer a vitória, então devemos trazer a conclusão da restauração do domínio que 
Deus deseja. Sem fazer isso, nunca poderemos nos colocar firmes como o sacrifício 
vitorioso. A razão pela qual esse curso repousa diante dos seres humanos é que depois da 
queda, se desdobrou um mundo que ninguém deseja, um mundo que satanás domina. 
 
Deus, que criou todas as coisas para obter alegria através de Adão e Eva, perdeu tudo o que 
Ele tinha criado por causa da queda. Ele perdeu Adão e Eva e a criação. E além disso, para 
surpresa de todos, satanás assumiu a posição de Deus, o Criador, e tem dominado todas as 
coisas. Esta é a tristeza de Deus e a tristeza das pessoas conscienciosas e santos que 
buscaram seguir o coração de Deus durante a história de restauração até agora. 
 
Se vocês trazem os seres criados diante de vocês e perguntam quais são seus desejos, que 
resposta eles dariam? Cada um deles responderá: “Encontrar o Senhor Governante, Deus.” 
Embora Deus entenda bem que isto é o que todas as coisas buscam, Ele não pode governar 
diretamente sobre elas, mesmo se Ele quisesse. Vocês devem entender que está é a 
lamentação de Deus. 
 
Qual é o desejo dos homens, que são parte da criação que Deus perdeu? È ser governados 
diretamente por Deus, que costumava governar de acordo com os desejos e anseios de cada 
ser criado. 
 
Hoje a missão que reside diante de nós é cumprir isto; nos é dada a convocação real de 
conduzir isto. Portanto, devemos restaurar o domínio de Deus e ao mesmo tempo restaurar 
o domínio de ser o mestre de todas as coisas. Além disso, devemos retornar a glória de 
gratidão que Deus pode reinar. Hoje este tipo de responsabilidade repousa, não com a 
criação, nem com os soldados e anjos no céu, mas em nós, que não valemos nada. 
 
Deste modo, se falhamos em nossas responsabilidades mais uma vez, então perderemos o 
domínio sobre todo o Céu. Se perdemos o Céu original, então perderemos toda a esperança 
de todas as coisas. Portanto, se não podemos cumprir a responsabilidade em nossas vidas 
que decide o destino histórico, então não podemos nos colocar diante de Deus, e não 
podemos emergir como os mestres de todas as coisas.  
 
Vocês são o centro de todo o mundo da criação. Vocês foram dotados com criatividade e 
foram criados para ser o centro do mundo interno. O curso que vocês devem trilhar não é 
permanecer constrangidos dentro de vocês mesmos. 
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Se vocês não vivem suas vidas para o benefício do universo, mas somente pensam sobre si 
mesmos, então a capacidade de Deus de dominar e criar será prejudicada. Então vocês 
devem entender que a esperança que vocês têm, sobre a qual vocês podem governar, 
também será abalada. 
 
Consequentemente, vocês devem fazer aflorar o valor total, que representa a posição de 
domínio do Céu sobre toda a criação. Ao fazer isso, vocês devem ser capazes de expressar 
com nossa própria boca: “Deus, eu cumpri todos os propósitos que o Senhor pretendia para 
mim, quando o Senhor me levantou como aquele que o Senhor tem buscado, o senhor 
original de domínio que representa o todo. Deus, por favor, me conceda o comando.” Esta é 
a pessoa que Deus tem esperado durante os 6.000 anos da providência. Deste modo, a 
missão que compartilhamos em comum é lutar através das tribulações dos 6.000 anos de 
Deus e restaurar a humanidade derrotando o inimigo, satanás. 
 
Como os representantes do todo, devemos encontrar a autoridade para governar. Quais 
coisas específicas deveríamos buscar atualmente? 
 
Devido a queda, a humanidade perdeu Deus, que governa sobre o todo. Perdemos Deus que 
governa sobre tudo e é a raiz do todo. Deste modo, hoje devemos encontrar o Deus que 
criou todas as coisas. Desta forma, hoje devemos obter a posse sobre todas as coisas para 
que Deus possa ter domínio sobre elas. 
 
O Resultado da Perda de Deus 
 
Qual é nossa dor, tristeza e lamentação? Qual é a esperança e desejo sinceros que estiveram 
profundamente escondidos no curso da história providencial por 6.000 anos? É encontrar 
Deus, a quem a humanidade, o universo, céu e terra tinham perdido. Deus é a esperança que 
devemos buscar, e Ele é a raiz da glória que representa o valor do todo. Portanto, para 
restaurar o domínio de Deus sobre o todo, vocês devem ser capazes de possuir Deus. Vocês 
devem se tornar pessoas que podem cumprimentar Deus. 
 
Que tipo de ser é Deus? Vocês devem entender que Ele é o Deus que criou todas as coisas e 
que esteve trabalhando duro para ter domínio sobre toda a criação. Deste modo, se vocês 
passam a possuir Deus agora, porque esse Deus é seu Deus, se Ele é eterno, vocês também 
se tornarão eternos. Se Ele obtém domínio sobre todo o mundo da criação, vocês serão 
capazes de se colocar na posição da encarnação de Deus que pode governar sobre todas as 
coisas. Se vocês não podem se elevar, então vocês não podem dizer que possuem Deus. 
 
A razão pela qual há tanta tristeza e morte na terra é porque perdemos Deus. E além disso, 
por causa de nossa perda de Deus, satanás veio a preencher o papel do mestre. De acordo 
com os princípios de criação, a humanidade deveria originalmente ter servido a Deus como 
o único mestre, mas por causa da queda, eles passaram a servir satanás como o mestre no 
lugar de Deus. 
 
Diante de vocês repousa a fatídica responsabilidade de recuperar o amor de Deus. Contudo, 
quem está bloqueando o caminho? Quem se opõe à vontade na qual o mundo criado de 
todas as coisas serve a Deus como o único centro? É satanás, que está induzindo pecado e 
mal em vocês atualmente. 
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Assim, se vocês não podem tirar a raiz do pecado e do mal implantada fundo em sua mente 
hoje, e se, representando a humanidade, vocês não podem construir o mundo de Deus 
depois de derrotar satanás, o traidor do Céu que esteve lutando por 6.000 anos, então vocês 
não podem exercer o domínio de Deus na terra. 
 
Vocês estão buscando liberdade em suas mentes, mas a questão é que tipo de liberdade 
vocês estão buscando. Se vocês não podem encontrar Deus, vocês se tornarão os servos de 
satanás. Deste modo, se vocês não possuem Deus, mas ao invés possuem satanás, vocês se 
tornarão traidores que violam os princípios universais. Vocês devem entender isto. 
 
 Possuir Deus 
 
Por qual razão Deus tem nos ensinado as leis universais? É para nos ensinar o caminho para 
encontrar e entender Deus. E além disso, Ele conduziu o curso de 6.000 anos de história 
para nos ensinar este caminho. 
 
Hoje vocês compreendem que Deus existe por causa de sua fé. Todos os membros sabem 
que a natureza de Deus é manifestada como a natureza essencial da criação. Vocês devem 
edificar um relacionamento com Deus pela eternidade que ninguém pode cortar. 
 
Quando isto acontece, se vocês estão correndo para leste, oeste, sul ou norte, não importa 
que tipo de curso vocês estejam seguindo, sendo que Deus permanece imutável, seu direito 
de possuir Deus não será afetado. Se vocês não podem se colocar nessa posição, então as 
expectativas e esperanças que Deus tem em relação a vocês permanecerão incompletas e 
irrealizadas. Se isso acontece, então satanás tem a condição de invadir por sua causa, a 
tristeza de Deus não será removida. Vocês devem entender isto. 
 
O que temos que fazer nesta posição? Primeiramente, devemos recusar as acusações de 
satanás. Devemos ser reconhecidos tal como Jesus foi reconhecido: “De fato, você é o filho 
de Deus que está qualificado para possuir Deus e edificar um relacionamento de unidade 
com Ele.” Vocês devem compreender que se não podem restaurar este tipo de dia, vocês 
não podem seguir em frente como o mestre da criação diante de Deus, que governa todas as 
coisas. 
 
Devido a queda, a humanidade perdeu Deus e perdeu a natureza original. Além disso, 
quando analisamos a nós mesmos, podemos ver que quando perdemos Deus, também 
perdemos nossa mente original. Vocês devem confiar em sua mente. Se vocês não podem 
controlar suas mentes, então não podem possuir Deus, e Deus não pode construir um 
relacionamento com vocês. 
 
Quando suas mentes estabelecem o padrão eterno de reciprocidade com Deus, vocês 
possuem Deus, e Deus pode dominar suas mentes como Ele quer. Portanto, tal como Deus 
e Jesus se tornaram uma unidade em mente, vocês devem se tornar uma unidade com a 
mente de Deus para estarem no estágio de ter alcançado unidade com Deus. Se vocês não 
podem se colocar neste estado, então suas mentes não poderão se livrar das condições das 
acusações de satanás. 
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Originalmente, a humanidade deveria ter vivido de acordo com o propósito que a mente 
deseja, dentro dos limites da vontade que Deus demanda. Fazendo isso, a humanidade 
deveria ter representado toda a ideologia de Deus e entrado na posição de ser o segundo 
Deus. Entretanto, devido a queda, a humanidade perdeu a mente original que pode alcançar 
isto. Consequentemente, a condição é que os seres humanos atualmente devem sofrer 
tristeza a fim de encontrar esta mente original. 
 
Portanto, devemos purificar nossas mentes através de Jesus Cristo. Embora nossas mentes 
estejam presas na tristeza, devemos dar origem a uma nova mente quando enfrentamos o 
universo e ajustamos o coração original que pode encontrar seu caminho através da 
escuridão. Fazendo isso, devemos nos ligar com o coração de Deus e nos conectar com as 
mentes da humanidade que estão presas na realidade da morte, e criar a mente que pode 
revivê-los. Se são incapazes de fazer isto, então vocês devem compreender que não 
possuem o coração que pode possuir Deus eternamente, e no mínimo, devem se arrepender. 
 
Quando nos oferecemos totalmente a Deus, não fazemos nosso melhor apenas por 
determinado período de tempo. Tal como Deus permanece imutável, vocês devem 
assegurar o coração imutável em relação a Deus durante sua vida. Em outras palavras, 
vocês devem estabelecer o fundamento de coração que satanás não pode invadir com 
qualquer tipo de condição. Isto deverá ter edificado o sistema imutável no futuro. Isto deve 
se tornar o princípio fundamental para trilhar o caminho do universo. 
 
Agora, vocês devem entender que se não possuírem o coração que Deus pode se orgulhar, 
vocês não podem estar na posição de obter a simpatia de Deus. 
 
Jesus, Que Possuía Deus 
 
Quando a humanidade restaura seu domínio sobre o todo encontrando seu coração original, 
então as pessoas terão garantida a autoridade para comandar qualquer ser na criação através 
das atividades de suas mentes. Até então, ninguém aperfeiçoou a capacidade da mente para 
dominar desta forma. 
 
Além disso, nós ainda estamos estagnados no triste estado onde os seres humanos não 
podem afirmar sua autoridade para agir sistematicamente de acordo com a vontade de 
Deus. Satanás tem muitos motivos para se alegrar devido a isto. Enquanto a humanidade 
permanece estagnada, esta condição coloca Deus em um estado de angústia. Vocês devem 
entender isto claramente. 
 
Qual era o desejo que Deus queria realizar através de Jesus, a quem Ele enviou depois de 
4.000 anos de preparação? Porque no curso de 4.000 anos, não houve nem mesmo uma 
única pessoa que obteve a posse do Deus que foi perdido, Jesus desejava que a humanidade 
pudesse possuir Deus através dele. 
 
Consequentemente, Jesus surgiu como o possuidor aperfeiçoado de Deus. E além disso, 
Jesus era a pessoa que foi enviada para representar a mente da humanidade no mundo 
humano e o aspecto externo do coração de Deus. 
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Dois mil anos se passaram desde a vinda de Jesus. Qual é a condição de glória que todas as 
pessoas, tribos e indivíduos devem possuir? Não é nenhuma outra além de possuir Deus. É 
a esperança de Jesus e de Deus que tal pessoa possa surgir. 
 
Jesus veio à terra e possuiu Deus. Além disso, como sua mente estabeleceu a base de 
reciprocidade com os seres humanos, e seu corpo representava o corpo de Deus. 
 
Jesus emergiu estabelecendo o padrão para possuir a mente de Deus e a criação. Ele veio de 
forma corpórea com o direito do princípio de posse. 
 
Portanto, o dia que ele apareceu foi o dia de Deus representando todo o universo. 
 
Suponham que os santos de hoje, acreditando em Jesus e entendendo Deus, obtêm o amplo 
direito de Deus de posse imutável. O que eles fariam? Vocês devem se juntar ao padrão de 
valor centrando nesse direito de posse com sua mente e seu corpo físico, e apresentar isto 
diante de todo céu e terra. Isto é o que Jesus deixou como legado na terra. Vocês devem 
entender que a ideologia do Segundo Advento de hoje espera a chegada desse dia. 
 
Qual é a missão que o Senhor do Segundo Advento deve fazer depois de chegar na terra? 
Qual é o propósito definitivo que os cristãos devem cumprir nos últimos dias? Não importa 
quanto os cristãos tenham possuído Deus com suas mentes, ou não importa quanto vocês 
tenham possuído Deus com suas mentes, ainda permanece uma única condição (de 
acusação) e esse é o fato que vocês falharam em possuir seu próprio corpo. Por esta razão, 
vocês devem concluir seu direito de possuir seu corpo agora e emergir como a encarnação 
do amor de Deus e a encarnação que pode testemunhar sobre a natureza original de Deus. 
Quando tais pessoas emergirão? Vocês devem entender que Jesus veio levantar tais 
pessoas. 
 
A Restauração do Corpo e o Amplo Direito de Propriedade  
 
Depois que Jesus faleceu, o Espírito Santo foi enviado à terra a fim de completar essa 
tarefa. Portanto, agora vocês devem se tornar aqueles com a subjetividade de mente que 
Jesus tinha e a ampla subjetividade de Deus. Então, tendo que se tornar unidade com os 
direitos de posse de si mesmo e de Deus, vocês devem aparecer e fazer surgir o valor do 
Espírito Santo com seu corpo. Jesus não pôde manifestar o valor do corpo porque seu 
espírito foi separado de seu corpo. Vocês devem demonstrar o aspecto da mente de Jesus e 
o valor do Espírito Santo, que se tornou unidade com Deus. 
 
Portanto, o propósito dos 4.000 anos de história era transferir o direito de posse da 
humanidade na realidade convencional para o direito natural de posse. Esta tarefa não é tão 
difícil. Não obstante, a dificuldade no curso da providência reside no fato que deve ser 
materializado no corpo. O valor desse conceito deve ser manifestado em um valor relativo, 
o qual é o corpo. 
 
Em sua vida de trinta anos, Jesus chegou a possuir Deus e essa mente para o benefício desta 
tarefa, mas ele não foi capaz nem mesmo agora de fugir da realidade da acusação de 
satanás nos últimos 2.000 anos de história. 
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Ele não tem sido capaz de se abrigar em uma posição impenetrável que não esteja sujeita 
aos desafios de satanás. Jesus tem sido acusado por satanás no mundo espiritual, e o 
Espírito Santo tem sido acusado por satanás no mundo físico. 
 
Resta ainda o curso não realizado de passar através dos três estágios na realidade física, o 
que faz parte do princípio de criação. Por causa disto, satanás ainda hoje mantém a 
condição de lutar com Jesus, e ele pode até mesmo apresentar condições de lutar com Deus 
e o Espírito Santo. Isto é o que vocês devem entender. Além disso, vocês devem saber que 
embora estejam possuindo Deus em suas mentes no fundamento do curso de vida de trinta 
anos de Jesus, porque vocês não puderam possuir Deus em seu corpo, até agora Deus não 
pôde governar sobre nossos corpos. 
 
A humanidade hoje está na posição de ter que atacar seus próprios corpos. Qual é o 
propósito por trás disso? A razão que o corpo precisa ser atacado é para eliminar satanás. 
Além disso, ao atacar o corpo, o Espírito Santo pode conquistá-lo. Assim, a razão que 
atacamos nosso corpo é para estabelecer a condição para o Espírito Santo ocupar nosso 
corpo. Golpear nossos próprios corpos e golpear satanás. Golpeando satanás, o Espírito 
Santo pode ocupar o que foi anteriormente conquistado por satanás. Por causa disto, uma 
pessoa pode possuir Deus, pode possuir a consciência original, e possuir o corpo. Quando 
isto ocorre, podemos reivindicar o mérito de ter finalmente trazido a conclusão do eterno e 
imutável direito de posse, o qual representa toda a criação no céu e na terra. 
 
Deste modo, se esse estado não é estabelecido, vocês não podem dizer que golpearam seu 
corpo. Somente depois de encontrar isto, vocês podem erigir o padrão subjetivo do todo e 
receber glória no lugar de Deus. Além disso, porque há a vontade como fundamento, Jesus 
e o Espírito Santo estiveram trabalhando até agora, mesmo após a morte de Jesus. Portanto, 
para alguém que tem o espiritual e o físico, mesmo para alguém que está na realidade 
satânica, os 2.000 anos da triste história providencial de Deus foi o tempo quando a 
providência esteve sendo conduzida sobre a esperança que o Espírito Santo um dia viria. 
 
Agora devemos olhar para o nosso passado com esta perspectiva. Enquanto vocês ainda 
têm o direito (não reivindicado) de possuir Deus, sempre haverá tristeza para Deus, que é o 
Senhor do Domínio. Deste modo, quando vocês pensam sobre o fato que a tristeza 
acarretada para Deus e o mundo da criação é por causa de vocês, vocês devem se 
arrepender por seus pecados hoje. A razão pela qual vocês se arrependem pelos pecados 
que cometeram é para que possam estabelecer o mérito de coração. Devemos fazer um 
arrependimento digno no qual podemos dizer que passamos a possuir Deus, que é o Senhor 
de Domínio sobre o todo. 
 
A Razão que Vocês Devem se Arrepender pelos Pecados que Cometeram 
 
Até agora, crentes fervorosos têm conduzido uma vida na qual eles golpearam seus corpos, 
mas isto não deve continuar para sempre. O propósito de golpear o corpo é para ajudar o 
Espírito Santo a ocupar o corpo e tornar possível que ele receba o amor de Deus. 
Atualmente os cristãos esqueceram completamente que eles têm a responsabilidade de fazer 
isto. Eles esqueceram isto por 2.000 anos. Onde o amor divino do corpo físico é 
negligenciado, o amor do espiritual não pode ser completo. 
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A razão é que quando a mente se torna uma unidade com Deus e o corpo se torna uma 
unidade com a mente, então o corpo se moverá naturalmente. É um princípio universal que 
o progresso ocorrerá através da plena ação dar e receber entre a mente e o corpo centrando 
em Deus. É uma lei da criação que sempre que há unidade e boa ação dar e receber em uma 
base recíproca, a criação de um corpo substancial de unidade ocorrerá. Somente então isto 
se torna completo. 
 
A razão que Deus criou todas as coisas é que Ele mesmo queria ser feliz. Quando uma 
pessoa forja uma unidade definitiva entre a mente dessa pessoa e a mente de Deus, vocês 
podem se tornar uma unidade com Deus. Além disso, o fundamento será estabelecido para 
se tornar uma unidade com a humanidade na terra, e então a providência do céu na terra se 
desenvolverá de uma nova forma. Deste modo, quando mente e corpo se tornam uma 
unidade dentro de vocês, e então vocês edificam um relacionamento com o Espírito Santo, 
podemos restaurar a subjetividade vitoriosa de Deus sobre o todo. Isto é o que vocês devem 
entender. 
 
O que descobrimos é que ao trilhar na direção da vontade de Deus, há mais do que um 
único caminho. Há frente, atrás, esquerda, direita, e todas as quatro direções. Não obstante, 
os seres humanos atualmente estão sendo conduzidos na direção de satanás. 
Consequentemente, quando vocês tentam encontrar o corpo e a mente, e quando sua mente 
e seu corpo tentam melhorar seus aspectos horizontais e verticais, satanás é encontrado em 
todas as quatro direções. Além disso, em todas as seis direções, frente, trás, esquerda, 
direita, encima, abaixo, satanás criou um acampamento das trevas. Portanto, vocês devem 
escapar destas tendas e se levantar. Vocês devem revelar seu verdadeiro mérito diante de 
todas as coisas, proclamando: “Deus é minha posse eterna. Meu corpo também é a posse de 
Deus, e essa pessoa sou eu.” A encarnação substancial a quem a Trindade está buscando no 
céu e na terra deve rapidamente dar um passo à frente. 
 
Onde no mundo da criação uma pessoa pode encontrar esse ser valioso, com quem o 
Espírito Santo pode ir e habitar, como também Jesus e Deus? Vocês devem entender que tal 
pessoa é a encarnação substancial dos ideais de restauração que Deus tem esperado 
desesperadamente e buscado por 6.000 anos. 
 
A Encarnação Substancial de Deus Tem Buscado Desesperadamente por 6.000 anos 
 
Consequentemente, quanto tais seres cheios de mérito aparecem na terra, Deus não 
permitirá qualquer condição contra eles. Deus e até mesmo satanás se agarrará a ele e 
derramará lágrimas de consolo. Deste modo, hoje devemos entender que tipo de ambiente 
estamos vivendo. Vocês devem desconsiderar a si mesmos, vocês que carregam este tipo de 
responsabilidade pelo todo. Vocês devem assumir essa grande responsabilidade. 
 
Agora, se vocês podem possuir Deus livremente, então podem dizer que vocês possuem 
suas mentes, que vocês podem se elevar como o centro eterno. E além disso, se vocês 
trazem o corpo à perfeição como a entidade substancial que pode criar vida eterna e possui-
la, então não importa onde vocês vão, leste, oeste, sul ou norte, não importa onde vocês 
residam, a canção de vitória de Hosana será cantada ali. O que se desdobrará é que todas as 
coisas se submeterão naturalmente a vocês, dizendo: “Você é realmente o filho de Deus que 
habita na glória.” Vocês devem entender isto. 
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Além disso, hoje, este evento não deve ocorrer apenas em uma dimensão, mas deve se 
desenvolver em todos os lugares. Entretanto, não há um único ser que tenha resolvido 
completamente todos os problemas básicos de posse e que apareceu diante da criação em 
total honra e mérito, se tornando a pessoa que permanece como a esperança que vocês 
devem cumprir. 
 
Vocês e eu, como também Deus, estamos todos tristes sobre esse estado da humanidade. 
Atualmente devemos estar na posição de possuir esse valor. Representando todas as coisas 
e o todo, devemos obter a glória de Céu e oferecer a canção vitoriosa a Deus. Quando isto é 
feito, os soldados celestiais e anjos no céu, como também os incontáveis santos, 
cumprimentarão o dia de felicidade e alegria. E além disso, retornaremos glória a Deus. A 
menos que esta tarefa seja completada, a humanidade trilhará este caminho por muitos 
trilhões de anos. 
 
Não trouxemos isto a uma total conclusão. Quem tem sido a principal causa desta situação? 
É claro que isto é parcialmente porque nós mesmos somos indignos, mas ainda mais 
importante, é porque há satanases que estão fazendo acusações contra o Céu. 
 
Se houvesse alguém que fosse o mestre e o senhor governante do todo, e se toda a criação 
pudesse ser dominada por causa desse único homem, então mesmo se ele não pudesse 
concluir a restauração do todo, estaria tudo certo. Utilizando o poder do todo, podemos 
concentrar nossos esforços e conduzir uma nova tarefa. Da mesma forma, embora Deus 
tenha tentado conduzir o todo em uma única direção, por causa da existência de satanás, 
essa tarefa não pôde ser cumprida. 
 
Portanto, para trazer satanás a uma rendição incondicional e permitir os incontáveis 
espíritos imperfeitos no céu seguirem na direção da perfeição, Deus prometeu enviar uma 
pessoa. Essa pessoa é ninguém mais do que Jesus. 
 
Quando vocês pensam sobre como se colocar na posição de buscar a glória de Deus, o que 
é que eu trouxe? Originalmente, o ideal que Deus ostentou para os homens era obter o 
direito de posse de céu, mente e corpo. Portanto, se vocês falharam em alcançar a realidade 
desses ideais, então vocês devem ter os olhos para discernir o direito de posse do mal e o 
direito de posse do bem. Seguindo um passo adiante, vocês devem possuir todos os cinco 
sentidos. Não obstante, se em suas vidas algum dia vocês não puderam evitar as acusações 
de satanás, então vocês não reconhecerão o Senhor do Segundo Advento em sua chegada. 
 
Fé que Pode Distinguir e Discernir 
 
Quando ouvem as palavras “O Senhor do Segundo Advento,” vocês piscam os olhos e 
expressam alegria. O que é bom sobre isto? O povo Judeu, em outras palavras, os 
sacerdotes, não puderam reconhecer Jesus. Os soldados Romanos não o viram, e seus 
oponentes não puderam vê-lo mesmo se tentassem. Somente a pessoa cuja natureza está 
conectada com a mente e o corpo, a pessoa que estabeleceu o padrão de valor que 
representa o todo, pode ver Jesus. Há uma dimensão na capacidade de nossa visão e da 
nossa audição que depende da nossa natureza. 
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Consequentemente, vocês devem ir diante da humanidade com o valor da bondade e 
justiça. O corpo resiste a isto. Esta é a natureza básica de satanás. 
 
Onde está a pessoa que possui Deus sem aparecer em público ou tendo alguém que o 
conheça? Onde está a pessoa que possui o coração original sem que alguém esteja ciente 
disto? Onde está tal pessoa? O Deus eterno acompanhará aqueles que buscam essa pessoa. 
 
Portanto, se não podemos entrar nessa posição hoje, então devemos ao menos ser capazes 
de distinguir a esfera de domínio do mal e a esfera de domínio do bem. Vocês não devem 
apenas ser capazes de distinguir isto com sua mente e corpo, vocês também devem ser 
capazes de distinguir sem nem mesmo pensar sobre isto. Se vocês não podem despertar 
para o valor do Céu, então não terão nenhum relacionamento vertical com Jesus, nem 
mesmo no menor grau. Assim, vocês devem ser capazes de distinguir e reconhecer todas as 
coisas sobre satanás. A menos que vocês sejam pessoas que podem discernir todos os 
elementos de subjetividade do mal que estão presentes no céu e na terra, vocês não podem 
estabelecer completamente a condição de vitória diante de Deus. 
 
Se podem estabelecer essa condição, vocês não sofrerão qualquer dor enquanto estiver 
vivendo na terra. Isto é porque uma pessoa que possui Deus tem sua mente firmemente 
segura por Jesus e seu corpo firmemente seguro pelo Espírito Santo. 
 
Não obstante, agora estes dois aspectos podem estar juntos, por isso o mundo espiritual está 
vindo na direção do mundo físico, enquanto o mundo físico está vindo na direção do 
mundo espiritual para trabalhar em completa cooperação. Além disso, o Pai, o Filho e o 
Espírito Santo estão trabalhando juntos. Consequentemente, nesse momento, vocês não 
devem apenas ser capazes de ir diante de Jesus e o Espírito Santo para ofereceu uma 
inclinação; vocês também devem ser capazes de ir diante de Deus. 
 
Além disso, vocês devem trilhar o curso fundamental de distinção em sua vida de fé 
baseado na experiência. Como o vitorioso imutável representando a eternidade diante de 
todas as coisas, vocês devem estabelecer o padrão do qual podem se orgulhar. Se vocês não 
podem estabelecer o padrão por si mesmos, então uma condição de tristeza permanecerá na 
terra. E além disso, enquanto permanecerem condições para a tristeza, mesmo quando 
vocês forem para o céu, vocês terão dificuldades de encontrar o coração eterno de Deus. 
Portanto, vocês devem revelar a si mesmos como seres de vida nascidos através do coração 
de Jesus e do corpo do Espírito Santo, e emergir como as encarnações substanciais de 
glória. Quando isto ocorre, vocês finalmente se tornarão encarnações de fé. 
 
Assim, se vocês podem restaurar o ser glorioso e assumir o trabalho sem a ajuda da 
Trindade, tal como as leis fazem este universo funcionar, uma mente alegre dominará todo 
seu ser. Esse tipo de vida não é momentânea, mas eterna. Assim, vocês devem ser capazes 
de seguir em frente orgulhosamente diante da criação como o senhor de domínio, 
pronunciando: “Deus é minha posse. O Senhor é meu, e eu também sou meu.” Vocês 
devem ser capazes de dizer para o Céu: “Oh, Pai! Obrigado.” 
 
Não há nenhuma contradição na lei da fortuna celeste. Porque a humanidade tem sido 
elevada como representante da subjetividade e ideologia do Criador, sendo que as pessoas 
têm mente e corpo, não é possível existir sem o relacionamento entre os dois. 
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Portanto, vocês nunca devem esquecer que somente quando edificam um mundo de 
domínio na terra que pode conectar todas as coisas no céu e na terra, a glória do Senhor 
pode ser revelada. 
 
Oração 3 
 
Amado Pai, quando compreendemos que o caminho fatal que reside à nossa frente tem essa 
dificuldade, como escalar montanhas íngremes com densas florestas, descobrimos que o 
escopo de nossa crença é tão estreito. Porque temos seguido o caminho da vontade de 
forma tão estreita, tão passiva e tão inadequada, devemos fazer um relato franco ao Senhor. 
 
Pai, a partir deste momento, por favor, permita-nos ser governados por Deus que está 
conduzindo toda a providência do universo. Por favor, nos garanta Sua simpatia para que 
possamos olhar para Sua imagem. Jesus, por favor, nos segure firmemente. Espírito Santo, 
por favor, nos eleve. Meu Pai, eu sinceramente desejo e espero que o Senhor nos eleve para 
que possamos ser capazes o suficiente para representar adequadamente a criação na terra e 
crescer como seres substanciais que podem distinguir naturalmente bem e mal. Por favor, 
permita que todos os Seus filhos que se reuniram aqui nesta noite esqueçam todos os 
conceitos sobre eles mesmos, Pai. Por favor, remova o direito de posse de satanás de nossos 
corpos. Desta forma, por favor, nos oriente para sermos restaurados como indivíduos 
imutáveis cujas mentes possuem somente Deus, clamam somente por Deus, e estão 
orgulhosas somente de Deus. 
 
Sabemos que satanás se submeterá naturalmente quando retornamos glória para o Pai, 
quando todas as coisas e os incontáveis santos no céu se juntam em harmonia e clamam em 
uma só voz, e quando a canção de Aleluia em gratidão ecoa no céu e na terra. Nos conduza 
a tornar isto verdade. 
 
Por favor, permita que toda a subjetividade do Pai possa dar frutos em nós, que fomos 
chamados para representar o todo e para cantar a canção vitoriosa de Hosana diante do Pai. 
Em meio à harmonia de todas as coisas, por favor, permita que nos tornemos os filhos de 
vitória que representam o Céu e o centro do testemunho. Pai, enquanto desejamos e 
esperamos por estas coisas, oramos tudo no nome do Senhor. Amém. 
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A Responsabilidade Daqueles que Devem Se Tornar a Raiz  

1º de junho de 1956  

Antiga Sede da Igreja 

 
Gênesis 18:22: Então viraram aqueles homens os rostos dali, e foram-se para Sodoma; 
mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do SENHOR.  
Gênesis 19:12: Então disseram aqueles homens a Ló: Tens alguém mais aqui? Teu genro, 
e teus filhos, e tuas filhas, e todos quantos tens nesta cidade, tira-os fora deste lugar;  
Isaías 6:11-13: Então disse eu: Até quando Senhor? E respondeu: Até que sejam desoladas 
as cidades e fiquem sem habitantes, e as casas sem moradores, e a terra seja de todo 
assolada. E o SENHOR afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o 
desamparo. Porém ainda a décima parte ficará nela, e tornará a ser pastada; e como o 
carvalho, e como a azinheira, que depois de se desfolharem, ainda ficam firmes, assim a 
santa semente será a firmeza dela.  
 
Oração 1 
 
Amado Pai! O Senhor conhece os corações dos filhos que estão reunidos aqui, assim, por 
favor, permita que cada célula de seus corpos se mova na direção do Pai de compaixão. Por 
favor, permita que suas mentes e corpos sejam capturados por Suas mãos de amor. Por 
favor, permita que eles possam emergir como a essência de harmonia do todo. Purifica-os 
nesta hora para que se tornem os soldados do Céu que podem colocar suas vidas em risco e 
seguir em frente para o benefício de testemunhar Suas palavras. 
 
Pai, por favor, considere com simpatia os muitos filhos que estão reunidos aqui. Sabemos 
que devemos trilhar o curso fatídico de restauração, o qual requer que ascendamos cada 
nível confiando nas palavras de vida que o Senhor tem concedido, Pai de amor, então por 
favor, estenda Suas mãos de amor, e segure em nossas mãos indignas, por favor, nos guie. 
Inclinamos diante do Senhor, juntando nossas mentes e corpos, Pai, então por favor, agarre-
nos e conduza-nos. Por favor, eleve-nos e converta nossas mentes na mente de Deus. Eu 
sinceramente espero e desejo isto. 
 
Pai, por favor, abençoe as muitas pessoas que estão participando aqui, e por favor, permita 
que o milagre de vida, inspiração e ressurreição de Deus ocorra. Temos divulgado todos os 
conceitos deste mundo que possuímos, e chegamos diante do Senhor com o coração manso 
e humilde de uma criança. Pai, com Suas mãos de graça, por favor, nos conceda o milagre 
de recriação. Por favor, revele o fogo do Espírito Santo. Amado Pai, desejamos que o 
Senhor revele o amor que esteve escondido, e permita que estas pessoas abram a porta da 
realidade bloqueada da morte nos últimos dias, e que o Senhor permita que a glória da 
vitória do Pai seja revelada. 
 
Sabemos que não precisamos de muitas palavras agora. Mesmo se os filhos que se reuniram 
aqui não recebem muitas palavras, por favor, conduza-os a digerir totalmente a graça que o 
Senhor tem garantido. Deus, nosso Pai, neste momento fizemos um juramento e 
determinação com o Senhor a fim de cumprir a vontade prometida que o Senhor concedeu, 
então por favor, preencha todos os vasos vazios. Por favor, nos eleve como os filhos que 
podem estar intoxicados em Seu abundante amor, e retornar glória ao Pai.  
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Neste momento, por favor, conceda a graça que levará a nos tornarmos os filhos que o 
Senhor pode amar. Desejamos isto sinceramente. 
 
Por favor, junte o coração do orador e o coração dos ouvintes, e permita que nossas mentes 
se movam em sintonia com o movimento do Céu. Permita que nossos corpos se movam em 
sincronia com o movimento do Céu, para que possamos modelar e seguir a natureza e a 
imagem do Pai. Ansiosamente desejamos e esperamos que isto seja feito. 
 
Desejando que a hora restante também seja preenchida com Sua ampla orientação e 
palavras, oramos no nome do Senhor amoroso. Amém. 
 
Oração 2 
 
Neste dia que o Senhor nos concedeu, depois de nos prostrarmos diante do Pai, por favor, 
penetre no coração de cada indivíduo que se reuniu aqui e, por favor, torne a mente deles 
impecáveis. Pai amoroso, esperamos e desejamos ansiosamente que o Senhor permita que 
as inclinações que oferecemos neste momento se tornem as inclinações de conforto que 
podem aliviar Seu coração angustiado. Permita que este momento seja o tempo quando o 
Senhor pode nos ordenar e confiar Sua vontade a nós.  
 
Pai! Foi o Senhor que reuniu estes filhos aqui. Foi também o Senhor que os moveu para 
dentro da realidade de vida e os orientou, assim, por favor, garanta o fogo do Espírito Santo 
que o Senhor prometeu e ajude a cada uma de nossas mentes e corpos a estarem juntos em 
harmonia para trazer felicidade a todos. Pai amoroso, esperamos ardentemente que o todo 
da natureza sagrada que o Senhor demanda venha à luz neste momento.  
 
Pai, por favor, derrame sobre os filhos que se reuniram aqui o amor da compaixão, e mova 
o coração de todos para seguirem na direção da glória do Céu através da obra do Espírito 
Santo. Fazendo isso, esperamos ardentemente que o Senhor aceite este momento como o 
tempo de inclinar quando podemos representar toda a humanidade e toda a criação no céu e 
na terra. Abrindo as portas do santo dos santos e chegando mais perto do Pai, oramos que 
possamos oferecer o sacrifício vivo de vitória. 
 
Por favor, eleve estas pessoas aqui a se colocarem perto do Senhor no fundamento de 
nossas inclinações. Indo um passo além, esperamos ardentemente que o Senhor conceda a 
oportunidade quando toda a humanidade possa escapar da realidade do pecado e cruzar 
para a realidade da bondade que o Senhor, Pai, governa. 
 
Sabemos que mesmo agora, espalhados por toda essa terra, há aqueles que estão orando 
ardentemente e edificando altares diante do Céu, representando o povo. Não importa onde 
estas pessoas estejam inclinando em direção ao Céu, oramos que o Senhor possa abençoar 
cada local com a mesma graça, e profetizar para eles toda a providência que o Senhor irá 
revelar nos últimos dias. Oramos que o Senhor cumpra a vontade que pretende realizar 
através dessas pessoas, e que pelo cumprimento de suas missões de testemunhar, as pessoas 
possam estabelecer o fundamento para trazer alegria a Deus. 
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Neste momento, nos colocamos diante do Senhor com o coração que capacitará a mente e o 
corpo de todos a inclinar para o Pai e obedecer. Por favor, sem qualquer hesitação, conceda 
a eles as diretivas que o Senhor prometeu e planejou cumprir. 
 
Desejando que as obras da Trindade se derramem abundantemente sobre nossas cabeças, eu 
oro no nome do Senhor. Amém. 
 
O tema do discurso sobre o qual quero falar agora é “A Responsabilidade Daqueles que 
Devem Se Tornar a Raiz.” Se vocês olharem para Isaías 6:11, está escrito: “Então disse eu: 
Até quando Senhor? E respondeu: Até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem 
habitantes, e as casas sem moradores, e a terra seja de todo assolada.” Aqui Deus reitera 
que se permanecer alguma raiz boa, Ele irá utilizar essa raiz para desabrochar novos brotos 
e começar uma nova providência. 
 
Os antepassados da humanidade, Adão e Eva, deveriam ter cumprido a esperança e o ideal 
de toda humanidade com a raiz única e imutável de céu e terra. Entretanto, vocês sabem 
muito bem que eles caíram, que a raiz fundamental foi arrancada, tirada e transplantada no 
mundo satânico. 
 
O Centro da Providência de Deus 
 
Por esta razão, o ponto central da providência que Deus tem orientado até hoje é encontrar 
a raiz fundamental que pudesse se tornar a raiz da felicidade do ser humano no jardim do 
Éden. É a raiz dos ideais, a raiz da vida ou a raiz do amor. Em outras palavras, a 
providência de Deus era encontrar novamente aquela raiz fundamental que Deus tinha 
tentado implantar através de Adão e Eva. Embora os incontáveis profetas e sábios que 
desenvolveram a vontade da providência no curso da história não entendessem a situação 
do Céu, o sofrimento que eles atravessaram para o benefício da vontade estabeleceu as 
bases sobre as quais se tornou possível receber a raiz perdida, o objetivo da providência, 
como o ser substancial imutável. 
 
Durante os 4.000 anos desde o início da história providencial, o Jesus no qual vocês 
acreditam é aquele que foi levantado para reivindicar de volta a raiz perdida no jardim do 
Éden. Em outras palavras, a missão de Jesus Cristo era restabelecer na terra decaída a vinha 
que Deus pode manipular livremente depois que Ele adquire a raiz que pode ser utilizada 
como a base, e então penetrar nela para sempre. Este é o exato propósito pelo qual Deus 
enviou Jesus para esta terra. 
 
Vocês devem entender que o período de 4.000 anos desde o início da providência do Céu 
até o tempo da vinda de Jesus foi o caminho de sofrimento no qual incontáveis santos e 
sábios derramaram lágrimas e sangue centrando na vontade do Céu. Em outras palavras, 
vocês nunca devem esquecer que, embora tenha havido diferentes vontades providenciais 
representando a tribo, o povo, a nação o mundo ou a história, no momento que a vontade 
providencial centrando nessa tribo e história passava através da região ou ambiente 
escolhido, houve as provações de incontáveis profetas e sábios antes de se tornar a raiz. 
Jesus foi enviado como a pessoa substancial que podia cultivar a raiz nos níveis individual, 
social e mundial. 
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Nós que acreditamos em Jesus hoje devemos saber que todas as provações de Jesus durante 
os trinta anos de vida e em sua obra dos 2.000 anos desde sua morte foram confirmadas em 
benefício do mundo. E além disso, vocês devem entender as tribulações dos profetas e 
sábios que, como a raiz escondida, enfrentaram crises difíceis na história e estiveram 
lutando com o inimigo no fundamento até o momento quando foram estabelecidos como a 
raiz perfeita. 
 
Abraão Viveu uma Vida Cheia de Provações Jamais Vistas 
 
Abraão foi o único no contexto histórico que tornou possível que Jesus fosse estabelecido 
como o ser perfeito. Abraão possuía um caráter intrínseco de virtude. Ele não traiu o Céu 
nem mesmo quando estava em um ambiente onde ninguém o reconhecia. Em outras 
palavras, mesmo quando ele foi capturado pelo país inimigo dentro da realidade satânica e 
enfrentou a tentação de trair a vontade do Céu, ele não fez isso. Abraão, que era como a 
raiz escondida, não fugiu de nenhuma situação, mas superou todas elas, mesmo quando a 
época estava carregada de vícios, a história estava assombrada por confusão e o ambiente 
era caótico. De fato, ele sentiu o coração sofrido sobre o declínio das cidades de Sodoma e 
Gomorra e apelou ao Céu em seu benefício. 
 
Mesmo se alguém que é mau e perverso tem algo especial, é da natureza humana querer se 
vangloriar disto. Mas por um longo tempo Abraão manteve a grande vontade providencial 
prometida a ele em seu coração. Ele exaltou a providência para o propósito de cumprir a 
vontade de Deus. Como a raiz escolhida, não importando quem o tocasse ou tentasse 
arrancá-lo, ele persistiu em seu caminho para o propósito de estabelecer o fundamento 
sólido e inabalável. Mesmo quando foi submetido a todos os tipos de perseguição e 
ridículo, ele viveu uma vida de provações jamais vistas nas quais ele perseverou e superou.  
 
Da mesma forma, Abraão não somente estabeleceu uma condição imutável diante do Céu, 
mas também sua vida de sacrifício para o benefício de toda a humanidade se tornou a 
semente que foi semeada. Ao mesmo tempo, seu coração angustiado estava determinado 
que se pudesse estabelecer um padrão fixo que pudesse transformar até mesmo as pessoas 
más na direção de Deus, ele então se agarraria a isto e nunca mudaria. 
 
Sodoma e Gomorra mereciam ser punidas por Deus, mas isto não tinha nada a ver com o 
lugar onde estava Abraão. Embora não dissesse respeito diretamente a Abraão se as cidades 
de Sodoma e Gomorra entendiam ou não a vontade de Deus, ou se o povo seria condenado, 
porque ele tinha um senso de missão em relação à providência do Céu, e sentia que devia 
assumir a responsabilidade, ele ficou preocupado e ansioso sobre as duas cidades dia e 
noite. O que está escrito nos versículos bíblicos revelam tais sentimentos internos de 
Abraão. 
 
Hoje quando estamos testemunhando o período de conclusão dos 6.000 anos de história, 
vocês são capazes de dormir em paz, vestir boas roupas e comer boa comida, não por causa 
de algum mérito de sua parte. Vocês serão condenados, se isso é o que vocês pensam. A 
razão pela qual o mundo pode ao menos nos sustentar assim é porque, no fundo, houve 
pessoas não conhecidas que se tornaram a raiz oculta e estiveram edificando o altar de 
apelo no qual eles estiveram derramando lágrimas e sangue. Vocês têm a missão de 
propagar este fato para todas as pessoas. 
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Se houvesse pessoas dentro de Sodoma e Gomorra que soubessem que a oração fervorosa 
de Abraão estava alcançando o Céu e que ele tinha uma conversa direta com Deus, então se 
houvesse algumas pessoas justas que pudessem reconhecer Abraão entre essa multidão, 
então Abraão teria apelado ansiosamente ao Céu para estabelecer alguma condição que 
pudesse salvar Sodoma e Gomorra do destino de julgamento. Se houvesse ao menos uma 
pessoa justa, não importando quanto Sodoma e Gomorra fossem perversas, Abraão teria 
utilizado o fato que havia pessoas justas como uma condição, e teria apelado a Deus: “Pai, 
que determina e julga com justiça, julgar tanto as pessoas boas quanto as más com fogo não 
é contrário à Sua vontade?” Não obstante, vocês devem entender que quando ele 
compreendeu que era o único que estava orando por Sodoma e Gomorra, o coração de 
Abraão ficou profundamente magoado.  
 
Vocês conhecem a principal razão pela qual Abraão se tornou uma figura histórica? Vocês 
nunca devem esquecer que, mais do que cuidar de sua própria felicidade e conforto, Abraão 
arriscou sua vida para o benefício de sua tribo, sem que os outros ao menos soubessem 
disto. 
 
A Razão pela qual Abraão Pôde se Tornar o Antepassado da Fé 
 
A razão pela qual Jesus pôde emergir como o fruto da fé era por causa de pessoas como 
Abraão que vieram antes dele na providência do Céu e desempenharam o papel da raiz 
oculta sob o solo. Em outras palavras, mesmo se todos os outros estivessem prejudicados, 
porque havia alguém como Abraão, que demonstrou fé eternamente imutável em relação ao 
Céu e desempenhou o papel da raiz, nesse fundamento Jesus Cristo pôde nascer. 
 
O curso de tribulações de Abraão que outras pessoas não conheciam foi ainda maior do que 
aquele no qual Abrão (“pai exaltado”) do nível individual foi elevado para Abraão (“pai de 
muitas nações”) que foi escolhido para ser o antepassado da fé. Devemos refletir sobre 
nosso próprio passado, fazendo uma comparação um-a-um entre nós mesmos e Abraão, e 
devemos nos arrepender profundamente. E além disso, devemos experimentar a situação na 
qual Abraão encontrou a si mesmo. 
 
Tal como Abraão construiu o altar da raiz oculta em relação a Sodoma e Gomorra, vocês 
também devem possuir o coração zeloso de Abraão, que orou e apelou ardentemente pela 
região na qual ele vivia e seu povo. Vocês nunca devem esquecer que devem herdar o 
fundamento de fé que Abraão estabeleceu na base de suas dificuldades, as quais eram uma 
condição como a raiz oculta no solo. 
 
A família de Abraão, o antepassado da fé, teve a promessa de uma bênção. Através de 
Isaque, Jacó e Moisés, isto foi ampliado ao nível de povo, e certamente se expandiu ao 
nível mundial. Se não houvesse nenhuma lealdade e fé em Abraão que tivesse penetrado 
profundamente no Céu, então não poderia ter emergido um relacionamento na terra que 
pudesse criar um vínculo com o Céu. Atualmente todos querem mostrar as coisas boas que 
possuem. As pessoas querem trazê-las para se vangloriar. Não obstante, como alguém que 
quer divulgar isto e deixar as outras pessoas saberem sobre isto, esta pessoa somente pode 
cumprir uma responsabilidade análoga a um galho, esta pessoa nunca poderá assumir a 
responsabilidade de uma raiz.  
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Vocês sabem qual era o segredo por trás da elevação de Abraão para a posição de 
antepassado da fé? Porque seu coração de esperança em relação ao Céu e amor pela terra 
era tão extraordinário, ele pôde edificar um amplo e sólido fundamento para o 
relacionamento com o Pai no Céu e pôde se tornar o antepassado da fé. 
 
Moisés, o Líder do Povo 
 
O mesmo é verdade sobre Moisés. Até o momento que foi elevado como o líder do povo, 
houve os quarenta anos de tribulações desconhecidas no palácio, onde ele esteve vivendo 
como uma raiz oculta. Enquanto estava hospedado no palácio opulento e esplêndido, ele 
não comia refeições suntuosas ou vestia roupas de luxo, e ele não vivia uma vida feliz.  
 
Enquanto estava vivendo no palácio, durante cada hora de sua refeição, de vestir ou de 
dormir, ele estava sempre pensando sobre os Israelitas. Entre o povo Judeu, somente 
Moisés manteve um coração imutável de lealdade em relação ao Céu, a despeito do povo 
saber sobre isto. 
 
Mesmo enquanto ele estava no seio do inimigo, como o núcleo de imutabilidade, ele se 
determinou repetidamente que não importava que tipo de ambiente pudesse oprimi-lo, e 
mesmo se houvesse algo bloqueando seu coração até a extensão do Céu, ele não mudaria. 
Porque houve este período de quarenta anos quando ele se esforçou ao máximo 
internamente com um coração imutável em relação ao Céu, nos dias que se seguiram foi 
possível para ele ter um poder explosivo de amor em relação ao povo. 
 
Moisés pode parecer a vocês como sendo uma pessoa com um temperamento difícil, mas 
na verdade este não é o caso. A fúria que Moisés sentiu quando viu o Egípcio e o Israelita 
lutando, e então quando matou o Egípcio não foram causados por um impulso repentino do 
momento. Quando ele viu isso, o coração de profunda tristeza com o qual apelou ao Céu 
em favor do povo por quarenta anos finalmente explodiu. Em outras palavras, quando viu 
essa injustiça sendo feita com o povo escolhido de Israel, ele sentiu uma indignação 
irreprimível e golpeou o Egípcio até a morte. Seu amor em relação ao povo Judeu e sua 
justa indignação em relação ao Egípcio foram as causas internas por trás da ação de Moisés. 
E além disso, havia significado providencial nas ações de Moisés. 
 
A razão pela qual Moisés não pôde superar sua indignação e evitar bater no Egípcio até a 
morte era porque ele estava preocupado e se sentia responsável pelo destino dos Israelitas. 
Comparado ao pecado que o Egípcio cometeu em sua opressão do povo Judeu, a ação de 
Moisés era minúscula, por isso Deus escolheu Moisés como o líder do povo, aquele que 
estava preocupado com o povo mais do que qualquer outra pessoa. Entretanto, o povo 
Judeu entendeu de forma errada Moisés e divulgou o fato que ele tinha assassinado o 
Egípcio. Como resultado, quando Moisés descobriu que não poderia se esconder, ele não 
teve outra escolha a não ser fugir para o deserto de Midiã. Moisés, que viveu no deserto de 
Midiã, sentia vergonha sobre a vida de luxo que tinha levado no palácio. Ele esqueceu os 
dias gloriosos do passado quando tinha vivido em um ambiente livre e onde a filha do 
Faraó dava tudo o que ele queria. Embora ele tenha se tornado um pastor desconhecido que 
usava roupas feitas de lã de carneiro e conduzia o rebanho de ovelhas de um lugar para 
outro, enquanto estava observando o rebanho, ele desejava a terra de Canaã que tinha sido 
prometida para seu distante antepassado, Abraão. 
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Moisés apelava ao Céu com um coração penetrante. Ele orava que, embora estivesse 
fazendo nada mais do que cuidar de ovelhas, um dia ele iria guiar as pessoas para entrarem 
na terra de Canaã tal como ele conduzia o rebanho de ovelhas. Tal como Abraão tinha 
orado pelo benefício do povo de Sodoma e Gomorra sem que eles estivessem cientes disso, 
Moisés deu tudo o que ele tinha, se estivesse comendo, faminto, dormindo, acordado, em 
oração para o benefício do povo. 
 
Quando Moisés via o sofrimento do povo Israelita sob a opressão e crueldade dos Egípcios, 
ele sentia grande angústia como se seus ossos estivessem derretendo, e ele apelava ao Céu: 
“Jeová! Por favor, em meu benefício, trate o povo com simpatia.” 
 
Por isso Deus escolheu Moisés, que tinha um coração notável de apelo como o líder da 
multidão de 600.000 pessoas, para tirá-las do Egito. Ele permitiu que Moisés, um pastor no 
deserto de Midiã, insignificante aos olhos dos outros, herdasse a raiz oculta que vinha dos 
antepassados e o fez representante do povo. E além disso, Ele levou os Israelitas a se 
tornarem uma unidade com Moisés e entrarem na terra de Canaã. 
 
O Povo Judeu Não Conheceu o Fundamento Oculto da Devoção de Moisés 
 
Quando Moisés entrou no Egito depois de receber a promessa do Céu, ele estava em êxtase. 
Entretanto, ele não estava satisfeito com a alegria. Ele podia ser pioneiro no caminho de 
sobrevivência para o povo por causa do cumprimento da vontade pela qual ele tinha 
apelado diante do Céu, na qual ele jurou que ofereceria sua vida para guiar o povo para a 
terra de Canaã. Ele não estava satisfeito somente com isso. Ele obteve um senso de missão 
e responsabilidade que diligentemente carregaria como a segunda parte de sua 
responsabilidade. 
 
A partir de então, Moisés não agia centrado em si mesmo. Desde coisas triviais até grandes 
eventos, não havia uma única coisa que ele realizasse sem fazer primeiramente uma 
conexão com Deus. 
 
Desta forma, Moisés entrou no palácio do Faraó, e executando mais de dez milagres e 
pragas, ele pôde conduzir os Israelitas para o perigoso deserto. O povo Judeu deveria ter se 
tornado uma unidade com Moisés. Em outras palavras, embora o deserto estivesse cheio de 
perigos, como o povo Judeu escapou para o ambiente de liberdade e se dirigiu para a terra 
de Canaã, a mente do povo deveria ter se tornado uma unidade com a mente de Moisés. 
Eles não deveriam ter diferenças nas opiniões e pensamentos com Moisés, que os havia 
resgatado do palácio do Faraó. Não obstante, porque não se uniram com Moisés, eles 
trilharam um caminho que não estava alinhado com o caminho do Céu, e encontraram sua 
condenação. Qual foi a razão pela qual eles foram condenados? 
 
Eles não conheciam o fundamento da devoção oculta por trás do apelo que Moisés fez 
enquanto se tornava seu líder. E além disso, embora Moisés tenha sofrido todos os tipos de 
dificuldades desde o dia quando os resgatou do Egito e cuidou deles, eles não 
reconheceram seu sofrimento e tribulações. Consequentemente, eles foram divididos de 
Moisés no deserto, e como consequência, eles caíram no meio do deserto. A história da 
infidelidade dos israelitas em relação a Moisés está sendo repetida pelos crentes dos 
últimos dias atualmente. 
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Os Crentes dos Últimos Dias Devem Estar Despertos 
 
Embora Jesus veio a esta terra e trabalhou para o benefício da humanidade por trinta anos, e 
ele desceu para encontrar a humanidade por 2.000 anos após sua morte e trabalhou através 
de seu amor e graça, a humanidade não está adorando sinceramente Jesus em suas vidas. E 
além disso, para os crentes dos últimos dias, pode ocorrer um evento terrível semelhante ao 
que ocorreu aos Israelitas que não puderam desenvolver completamente a vontade de Deus 
por não acreditar em Moisés, que tentou conduzir o povo para a terra de Canaã.  
 
Quando se deparou com o fato que o povo Judeu não era uma unidade com ele, Moisés se 
arrependeu diante do Céu por sua própria ausência de capacidade ao invés de repreender o 
povo por sua infidelidade. Em outras palavras, quando subiu o Monte Sinai e ofereceu um 
jejum e oração de quarenta dias, ele clamou: “Pai, porque este povo não é capaz de entrar 
na terra que o Senhor prometeu, mesmo quando ela está diante de seus olhos? Sobre quem 
recai a culpa? A responsabilidade repousa em mim. É porque eu não pude cumprir minha 
responsabilidade. Assim, por favor, me aceite como um sacrifício e evite que o povo tenha 
que trilhar o caminho de destruição.” Vocês devem entender que Moisés teve este período 
de grande devoção. 
 
Se os Israelitas tivessem conhecido o fato que Moisés estava jejuando com um coração de 
angústia, não para seu próprio benefício, mas para o benefício deles, eles não teriam feito o 
bezerro de ouro e o adorado para demonstrar sua infidelidade durante o período de quarenta 
dias de jejum de Moisés. Além disso, quando Moisés, que representava a bênção do povo, 
estava sendo oferecido ao Céu como um sacrifício secreto, se eles tivessem simpatizado 
com ele, e se, refletindo sobre as dificuldades passadas de Moisés, eles tivessem derramado 
lágrimas com Moisés e apelado ao Céu, então eles não teriam deixado Deus. 
 
Tal como Moisés trilhou um caminho solitário representando o povo, Jesus trilhou um 
curso semelhante. Em outras palavras, Jesus Cristo, que foi feito o centro do mundo através 
do sacrifício histórico de Abraão, como também através do curso de sacrifício de Moisés 
representando o povo, seguiu o exemplo de Abraão que tinha removido a condição de 
acusação de satanás em benefício de sua família, e o exemplo de Moisés que fez o mesmo 
em benefício do povo. Jesus teve que eliminar todas as condições de acusação por si 
mesmo em benefício da humanidade e do mundo, e teve que estabelecer o fundamento 
vitorioso de indenização. 
 
Jesus é o Centro da Vitória e o Salvador da Humanidade 
 
Vocês devem entender que tal responsabilidade repousa nos ombros de Jesus. Por esta 
razão, até que o fundamento imutável seja estabelecido por todo o fundamento em âmbito 
mundial, o próprio Jesus não deve ser limitado a si mesmo, Portanto, Jesus demonstrou 
mais lealdade do que qualquer outra figura central de fé que permaneceu leal ao Céu 
durante os 4.000 anos do curso de história. Ele se sacrificou para o benefício do todo. Da 
mesma forma, através dos trinta anos de sua vida, Jesus formulou o formato do centro 
representando o todo dentro da esfera de sua missão, que ninguém mais na história pôde 
alcançar. Vocês devem entender que, se ele não pudesse se tornar essa figura central, então 
ele não poderia ter se tornado a ponta de lança responsável pela providência em âmbito 
mundial. 
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Crentes fiéis atualmente acreditam que Jesus carregou a cruz de sua geração, mas vocês não 
devem limitar seu entendimento sobre Jesus a isso. Antes da morte de Jesus na cruz, houve 
o altar de adoração que Abraão edificou, e houve o curso de tribulações de Moisés. E além 
disso, sentindo a angústia do povo e da humanidade que estavam cativos na aflição e na 
miséria, Jesus apelou ao Céu: “Por favor, permita-nos carregar o fardo da dor, e por favor, 
garanta a eles o ideal eterno que eles precisam.” Para assumir a responsabilidade pela 
angústia deles, Jesus não pôde ter um único dia em paz. 
 
Porque Jesus se preocupava muito mais com as pessoas que estavam no seio do inimigo, e 
porque ele conduziu uma vida focada mais na vontade do todo que ele era responsável do 
que em sua própria felicidade, ele foi feito a figura central e o Salvador da humanidade, e 
obteve a vitória na luta com o mundo satânico. Então o que nós, os crentes fiéis dos últimos 
dias devemos compreender? Devemos nos arrepender pelo fato que, até agora, temos 
falhado em derramar lágrimas de preocupação e oração pelo benefício das pessoas más. 
Quanto mais pessoas serão julgadas nos últimos dias, mais devemos orar para seu 
benefício. Além disso, nunca devemos esquecer que por trás de nós está Jesus, que está 
preocupado conosco e orando por nós. Se abandonamos Jesus e caímos na infidelidade, 
então não haverá maneira que possamos escapar do julgamento nos últimos dias. 
 
Os Fiéis nos Últimos Dias Devem Cumprir Sua Missão como a Raiz 
 
Se o povo de Sodoma e Gomorra do passado tivesse ouvido a advertência dada através de 
Abraão e Lot sobre o julgamento de Deus e tivesse se arrependido por suas más ações do 
passado, eles poderiam ter sido capazes de evitar o julgamento. Sendo que eventos 
históricos podem nos ensinar sobre os eventos do futuro, nós que estamos atualmente nos 
últimos dias também devemos refletir sobre nossa vida passada e nos arrepender. Portanto, 
tal como Moisés subiu o Monte Sinai e orou pelo povo Judeu infiel, devemos claramente 
entender que neste momento, Jesus está orando por nosso benefício no Monte Sinai 
espiritual. 
 
O coração de Jesus, que tem orado pelo benefício da humanidade a partir de seu trono 
Celeste pelos últimos 2.000 anos, superou o coração aflito e desesperado de Moisés, que 
tinha se agarrado ao povo Judeu e orado. Assim, vocês que estão na terra devem saber isto 
e viver de acordo com a vontade de Jesus. No passado, Abraão orou para Deus poupar 
Sodoma e Gomorra do julgamento se houvesse dez pessoas justas, mas porque não havia 
nem mesmo dez, eles enfrentaram o julgamento de Deus. 
 
Portanto, tal como Jesus tinha orado para o benefício da humanidade a partir do Céu, desde 
o dia que ele morreu na cruz até hoje, e tal como Moisés orou no Monte Sinai, vocês devem 
experimentar o mesmo coração triste. Se agarrando a esta era, vocês devem estar 
preocupados e orar no lugar de Jesus. E além disso, vocês nunca devem esquecer de buscar, 
em suas orações dia e noite, a pessoa que pode assumir a missão em âmbito mundial de 
Jesus e representar os profetas e sábios da história. Se nos últimos dias não há nem mesmo 
uma pessoa que pode permanecer na terra como a raiz, então tal como os Israelitas caíram 
no deserto, a terra na qual vivemos não será capaz de escapar do terrível julgamento quando 
entrar nos dias de conclusão no nível mundial. 
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Então o que devemos fazer hoje? Porque vocês são como a raiz escondida, devemos possuir 
o espírito de Jesus e responder os desejos dos antepassados que esperaram pela única raiz 
central enquanto atravessavam o curso da história. Além disso, vocês devem ser capazes de 
caminhar com o coração de Jesus que trabalhou por 2.000 anos até hoje, esperando pelo dia 
do Segundo Advento. Este é o problema. Assim, vocês devem agora fazer uma comparação 
entre as figuras centrais históricas e vocês mesmos, e fazer uma análise. Em outras 
palavras, colocando-se nas posições comparáveis a Abraão, Moisés e Jesus, vocês devem 
analisar se seu coração é o mesmo como o coração deles, se seus desejos são os mesmos 
deles, e se o sofrimento e tristeza deles são ou não os mesmos como os de vocês. 
 
Agora vocês devem aprender como começar com as mãos vazias e ir diante do Céu para 
construir o elevado altar de apelo. Vocês devem entender o coração de Abraão, que apelou 
diante do Céu para o benefício de Sodoma e Gomorra. A razão pela qual Abraão orou por 
Sodoma e Gomorra não foi para o benefício de seus próprios filhos ou seu sobrinho, Lot. 
Porque ele esqueceu de tudo mais e edificou o altar oculto de devoção, Lot, que estava 
ligado por laços de sangue a Abraão, pôde escapar do julgamento. 
 
Aqueles que reivindicam crer, normalmente oram: “Por favor, permita que minha vontade 
seja cumprida.” Não devemos oferecer este tipo de oração. De fato, devemos orar: “Ao 
invés da minha própria vontade, por favor, cumpra a vontade de Deus.” Quando a vontade 
do Céu é cumprida, a vontade pela qual esperamos também será realizada. Portanto, não 
devemos orar: “Por favor, permita que minha vontade seja cumprida.” Devemos orar com o 
coração mais devoto: “Pai, sendo que o Senhor me colocou nesta posição e me chamou, por 
favor, permita que Sua vontade seja cumprida através de mim.” O que vocês devem 
entender agora é que a tarefa restante que receberam não é uma tarefa apenas para sua 
própria geração, mas é uma tarefa que segue todo o caminho desde Abraão e através de 
Jesus. 
 
Vocês que estão vivendo nesta era devem representar todas as seitas tribais desde o tempo 
de Moisés, e representando a seita tribal que Jesus precisava, vocês devem cumprir a 
vontade que Deus demanda. Desta forma, mesmo se esta terra é má e esta terra é escura, 
mesmo se esta terra está para perecer, vocês ainda devem se tornar a raiz oculta que Deus 
plantou. 
 
O que o Céu Demanda de Nós nesta Era 
 
Hoje o Céu requer que cumpramos a missão da religião no fundamento de fé individual. 
Essa missão é concluir a responsabilidade semelhante a de Abraão. A seguir, a questão é se 
vocês choraram e se esforçaram ou não para salvar os trinta milhões de pessoas da Coreia 
da miséria que estão sofrendo, aplicando todo o seu coração e vontade ao máximo, tal como 
Moisés tentou com tanta intensidade com um coração angustiado para o benefício do povo 
Judeu. E além disso, Jesus perguntará se vocês se esforçaram para viver pelo benefício da 
humanidade em nome de Jesus, tal como Deus que tem trabalhado intensamente para salvar 
a humanidade desde o tempo da criação até agora. 
 
Quando vocês são perguntados se têm conduzido a mesma vida como Abraão, Moisés e 
Jesus, vocês devem ser capazes de responder: “Sim! Você já não sabe isso sobre nós? A 
raiz oculta não é encontrada apenas em nós, mas também dentro de Deus.”  



 105

Quando vocês se tornam tais pessoas, a fidelidade de fé que Abraão demonstrou dará fruto 
através de vocês, e a vontade que Moisés esperou será cumprida através de vocês. Todos os 
elementos de tristeza que Jesus ostentou dentro dele serão resolvidos através de vocês. 
 
Se esse tipo de pessoa pode ser encontrado na terra, então os corações de Abraão, Moisés e 
Jesus serão liberados da tristeza que eles sofreram em suas vidas. Portanto, se há tal pessoa, 
vocês devem servi-la com todo seu coração e alma. Se não há tal pessoa, então vocês 
mesmos devem se tornar essa pessoa, e se há tal pessoa, então vocês devem elevá-la no 
lugar de Abraão, Moisés e Jesus, e atendê-la. Ao fazer isso, vocês devem dizer: “Por favor, 
ore mais para o benefício das pessoas, por favor, saia e faça mais.” 
Indo um passo além, mesmo se vocês não podem se tornar o sacrifício que pode ser 
oferecido ao Céu, vocês devem ao menos se tornar a pessoa que está edificando o altar. 
 
Portanto, hoje vocês devem clamar a Deus: “Pai.” Se vocês não podem sentir Deus 
diretamente, que não pôde desempenhar o papel do mestre no curso da história desde a 
criação do universo até agora, vocês não serão liberados nesta geração. Deste modo, vocês 
devem edificar o altar de oração em nome de todos que oraram, tal como Abraão, Moisés e 
Jesus. 
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O Juramento que Deve Ser Cumprido  

8 de julho de 1956  

Antiga Sede da Igreja 

 
Lucas 22:14-34: E, chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os doze apóstolo. E disse-
lhes: Desejei muito comer convosco esta páscoa, antes que padeça; Porque vos digo que 
não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E, tomando o cálice, e 
havendo dado graças, disse: Tomai-o, e reparti-o entre vós; Porque vos digo que já não 
beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E, tomando o pão, e havendo dado 
graças, partiu-o, e deu-lho, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado; fazei isto em 
memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice, depois da ceia, dizendo: Este cálice é 
o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me 
trai está comigo à mesa. E, na verdade, o Filho do homem vai segundo o que está 
determinado; mas ai daquele homem por quem é traído! E começaram a perguntar entre si 
qual deles seria o que havia de fazer isto. E houve também entre eles contenda, sobre qual 
deles parecia ser o maior. E ele lhes disse: Os reis dos gentios dominam sobre eles, e os 
que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim; antes o 
maior entre vós seja como o menor; e quem governa como quem serve. Pois qual é maior: 
quem está à mesa, ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre 
vós sou como aquele que serve. E vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas 
tentações. E eu vos destino o reino, como meu Pai mo destinou, Para que comais e bebais 
à minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as doze tribos de Israel.  
Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como 
trigo; Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça; e tu, quando te converteres, 
confirma teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até à prisão e à 
morte. Mas ele disse: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que três vezes 
negues que me conheces.  
 
Oração 1 
 
Pai de amor! Por favor, nos garanta o amor de compaixão. Este grupo, que não tem um 
lugar para se apoiar, vem para se apoiar somente no Senhor, Pai, esquecendo tudo mais. Por 
favor, permita que todos os nossos corações reflitam o sung-sang do Pai, e por favor, 
permita que nossos corpos adorem o hyung-sang do Pai. Como resultado, por favor, 
permita que nos tornemos uma unidade com o amor do Pai, que estava imerso no Céu, e 
permita que a glória do Céu que o Senhor busca possa ser manifestada. 
 
Pai, por favor, cuide destas pessoas que se reuniram aqui. Agarre suas mentes e corpos, e 
converta os conceitos que elas têm em conceitos que sejam adequados para a providência, e 
que o Senhor pode controlar. Nos últimos dias, por favor, permita que o conceito 
abrangente que o Pai demanda de toda a humanidade seja implantado profundamente em 
seus corações. 
 
Pai, por favor, assuma os filhos que se reuniram neste momento, e se houver quaisquer 
elementos que estejam em falta, Pai, por favor, erradique-os com o poder do Espírito Santo 
e da Trindade, e penetrando neles com Seus olhos cheios de fogo. Por favor, conduza-os a 
oferecer tudo o que eles têm diante da dignidade do Pai.  
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Permita que eles se tornem liberados do pecado e do mal, e permita que eles recebam a 
bênção de liberdade para que possam ir diante da humanidade e todas as coisas para se 
vangloriar sobre o Pai. E também, Pai amoroso, eu oro sinceramente que o Senhor permita 
que eles possam servir o Verdadeiro Pai, e eleve-os a se tornar filhos que podem retornar 
alegria ao Pai. 
 
Por favor, reine sobre esses que se reuniram aqui, e nos incontáveis altares que representam 
o povo. No altar do todo que representa a humanidade do mundo, Pai, por favor, conceda as 
mesmas obras de milagres, e permita aos altares manifestarem a vontade central da 
providência nos últimos dias. Amado Pai, eu desejo e espero que isto seja feito. 
 
Devemos colocar nossas mentes e corpos no altar do Pai, assim, por favor, separe as 
posições de Caim e Abel. Por favor, conduza-os a não se tornarem o sacrifício tipo Caim, 
mas permita que eles se tornem o sacrifício purificado tipo Abel. Tal como o Senhor está 
articulando com a humanidade até o dia quando a providência chegue a uma conclusão. 
Amado Pai, sinceramente desejamos e esperamos que o Senhor faça deste o altar 
representante que pode fazer o apelo ao Céu até o dia que toda a Sua vontade referente ao 
mundo esteja cumprida. 
 
Pai, que comanda toda a graça e bênção de hoje, por favor, apareça diante de nós como o 
Senhor deseja. Por favor, garanta a bênção que o Senhor irá conceder, e nos conduza a 
evitar o que devemos evitar. Desta forma, Pai, por favor, guie-nos para nos tornarmos filhos 
que são capazes de assumir a vontade eterna que o Senhor nos confiou. Eu oro todas essas 
palavras no nome do Senhor. Amém. 
 
Oração 2  
 
Pai! Por favor, revele Seus comandos e vontade para aqueles que querem exaltá-los, e por 
favor, guia-nos a desenvolver a vontade da providência e materializar Seus desejos em Seu 
benefício. Pai, eu sinceramente oro isto. As palavras que serão dadas hoje não apareceram 
hoje. Ao invés, levou um longo período da história para elas serem reveladas. Além disso, 
porque escondidas nestas palavras estão as tristezas e as histórias inesquecíveis de Jesus e 
seus amados discípulos, sabemos que nossos antepassados que também pensaram sobre isto 
trilharam um caminho na direção da morte sem hesitação.  
 
Sabemos muito bem que para endossar o novo juramento deixado, os apóstolos de Jesus e 
todos os crentes nos 2.000 anos desde então, não hesitaram em sua luta para realizar a 
vontade prometida e o desejo esperado na terra. 
 
Pai, por favor, considere-nos com misericórdia. Por favor, nos permita abrir nossas mentes 
e agir pelos apóstolos que atenderam Jesus 2.000 anos atrás. Por favor, permita que nossas 
pegadas atravessem as tribulações que os apóstolos do passado experimentaram, para que 
nos últimos dias, possamos cumprir o propósito de toda a providência. 
 
Pai, eu sinceramente espero e desejo que o Senhor governe sobre todas as coisas, realizando 
toda a vontade que o Senhor está perseguindo, e receba a glória de inaugurar o dia de 
regozijo. Eu oro todas estas palavras no nome do Senhor. Amém. 
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O tema do sermão que quero dar a vocês é “O Juramento que Deve Ser Cumprido.” Eu 
falarei brevemente sobre este tema. 
 
O Significado por Trás de Jesus Dar o Pão e o Vinho 
 
Vocês devem saber muito bem que Deus, que esteve conduzindo a obra de salvação através 
da providência de ressurreição por 4.000 anos, estabeleceu uma nova promessa. A 
providência de ressuscitar somente Jesus não pôde combinar a vontade do Céu e a vontade 
da terra e trazer sua conclusão, assim Ele tem utilizado a nova promessa para combinar a 
vontade do Céu e a vontade da terra, e tentado reivindicar de volta o jardim original que Ele 
prometeu. 
 
Quando você olha para isto, está escrito que o copo que Jesus passou e o pão que Jesus deu 
eram a nova promessa. Depois que Jesus partiu, recebemos a carne e o sangue de Jesus. 
Vocês devem saber que isto representa a vida do todo e a verdade do todo, que devem ser 
realizadas em breve. 
 
O que o sangue e a carne de Jesus simbolizam? Eles não simbolizam a carne e o sangue de 
um único indivíduo, Jesus. A partir de uma perspectiva mais ampla, eles simbolizam céu e 
terra. Em um sentido mais estreito, eles representam o centro e o indivíduo. Além disso, a 
carne simboliza a verdade e o sangue simboliza o Espírito Santo.  
 
Jesus nos concedeu tudo isto incondicionalmente. Jesus, que esteve dando tanto, não se 
limitou a seus próprios problemas. Todos os problemas de qualquer ser conectado a ele, o 
centro, eram seus problemas. 
 
O que bloqueia o relacionamento entre Deus e os homens? A vontade do Céu deveria ser 
manifestada na terra, e todas as situações na terra devem ser concluídas de acordo com a 
vontade do Céu, se movendo com o mesmo propósito. Este processo tem sido frustrado. 
Deste modo, Jesus, o herói do amor, simboliza a única vontade que emergirá para a glória 
do Céu vitorioso, e ele tem trabalhado duro até agora. 
 
O fato que Deus encontrou um único homem, Jesus, depois de 4.000 anos de sofrimento, 
simboliza que Ele pode possuir a totalidade de céu e também toda a terra. 
Consequentemente, aqueles que acreditam em Jesus podem possuir todo o céu, como 
também toda a terra. Entretanto, nós recebemos a vontade da providência, que exige que 
não devemos possuir permanentemente o que temos como nossa posse, mas retornar de 
volta para Deus. 
 
Porque Jesus foi embora depois de estabelecer a nova promessa, desde então permanece a 
condição não cumprida que o mundo espiritual e o mundo físico devem se comunicar um 
com o outro centrando nos apóstolos que seguiram Jesus. Se Jesus não tivesse morrido, 
então céu e terra poderiam ter se comunicado um com o outro centrando em Jesus, mas 
porque ele morreu, Jesus passou a representar as condições do céu, e o Espírito Santo 
passou a representar as condições da terra. 
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A Pessoa Que Representa a Vontade de Jesus e do Espírito Santo 
 
Então quem é a pessoa que pode se colocar como o mediador e agir em benefício da 
vontade de Jesus e do Espírito Santo? Vocês nunca devem esquecer que são os apóstolos e 
nós que acreditamos nas novas palavras de promessa na terra. 
 
Onde está o desejo não realizado de Jesus? O desejo não realizado de Jesus não é 
encontrado no céu. Onde está o desejo não realizado dos homens? Isto não é encontrado na 
terra. O desejo de Jesus deve ser ligado com a vontade da terra enquanto o desejo da 
humanidade deve ser ligado com a vontade do céu. Deste modo, centrando no Céu, como o 
corpo sagrado que substitui o sangue e carne que Jesus concedeu, vocês devem se tornar o 
sacrifício representando céu e terra. 
 
Se isto não é realizado, Jesus e o Espírito Santo nunca podem se tornar uma unidade. O 
Espírito Santo continuará a trabalhar na terra por si mesmo, enquanto Jesus não pode evitar 
de continuar trabalhando no céu por si mesmo. 
 
Qual é o significado das palavras que Jesus disse para seus discípulos: “Vocês devem beber 
do meu sangue e comer da minha carne?” Vocês nunca devem esquecer que implícito 
nestas palavras está o coração ansioso de Jesus que suplica: “Mesmo se eu for, vocês 
devem possuir todas as coisas que estão dentro da esfera da providência e materializar meus 
desejos não realizados.” 
 
O sangue que os discípulos receberam de Jesus simbolizava o aspecto espiritual. A carne, 
que simbolizava o aspecto físico, significa o Espírito Santo. Portanto, Jesus e o Espírito 
Santo queriam formar um corpo sagrado através da carne e do sangue, e esperavam ser 
estabelecidos como a figura central que pode se dirigir para um único propósito. E além 
disso, o sangue de Jesus simboliza céu enquanto sua carne simboliza a terra. Deste modo, 
vocês devem saber que a grande esperança e aspirações de Jesus são manifestadas nisso. 
 
Agora, depois de ter que se tornar um corpo sagrado através do Espírito Santo, sua mente 
tem que se tornar conectada com o corpo sagrado de Jesus. Isto simboliza o curso da 
história de restauração. Quando Deus criou Adão e Eva, ele primeiramente criou o corpo, e 
então criou o espírito. Depois de criar o corpo físico, Ele soprou vida nas narinas e criou 
Adão e Eva. De forma semelhante, tal como os dois princípios são combinados para criar 
um único homem, no curso de restauração, sendo que o Espírito Santo centrado em Jesus 
tinha estabelecido a nova promessa, desde então até agora, as obras de Jesus e do Espírito 
Santo que combinam céu e terra, estão sendo conduzidas em conjunto. Quando vocês 
pensam sobre isto, vocês devem compreender quão importante é a responsabilidade que 
carregamos. 
 
Vocês devem entender que apóstolos insignificantes como nós determinam o destino de céu 
e terra. Vocês representam os apóstolos! Vocês nasceram com o corpo sagrado de Jesus e 
devem manifestar o poder da vida de Jesus que pode agir em benefício de Deus. Obras 
inspiradoras do Espírito Santo devem emergir e agir em favor do Céu. Quando vocês se 
movem como uma unidade diante da vontade de Jesus, que busca restaurar todo o mundo 
da criação, o Céu se moverá de acordo com a direção que vocês se movem. 
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Se vocês não estabelecem completamente a condição através da qual o Céu pode agir 
através dos homens, Jesus e o Espírito Santo protestarão contra vocês. A missão universal 
que Jesus deixou também protestará contra vocês. Quando vocês pensam sobre isto, é 
preciso compreender que através de nós que não somos nada, Jesus está tentando cumprir a 
grande vontade universal na qual ele pode mover céu e terra conforme sua vontade. 
 
Jesus não tem a autoridade de tomar decisões sem o auxílio dos homens. O Espírito Santo 
também não tem a autoridade para decidir. Somente nós temos a autoridade para decidir. 
 
Recompensa Pela Carne e Sangue Recebidos de Jesus 
 
Até agora, a história do Novo Testamento estava baseada no conceito: “Senhor, por favor, 
faça isto por nós.” Era uma história com uma limitação, a qual criou uma demanda para o 
cumprimento de um desejo. A história do Novo Testamento não pôde se liberar desta 
limitação e permaneceu estagnada. Devemos transcender as palavras do Novo Testamento. 
Devemos transcender essa história e receber a graça e bênção do Céu. Devemos obter todo 
o mérito de Jesus, que tentou possuir todas as coisas no céu e na terra. Além disso, 
transcendendo a limitação do Novo Testamento, devemos ser capaz de dizer: “Pai! Por 
favor, nos garanta uma nova promessa.” 
 
Vocês devem manifestar em sua vida o apelo que Jesus estava fazendo com seu sangue e 
sua carne que estava sendo dilacerada na cruz. A responsabilidade da humanidade, que 
deve ser concluída antes que possamos ir para o céu, faz parte da promessa de Jesus. 
Entretanto, isto deve ir além do simples cumprimento da promessa. Vocês devem carregar a 
graça do todo, o desejo do todo e a vida do todo dentro de vocês mesmos.  
 
Excedendo o limite com os ideais de sua vida, vocês devem estabelecer o padrão na terra 
para dar livremente e trazer a perfeição. Se vocês não podem alcançar isto, não há como 
resolver o sofrimento e dor de Jesus. Nós estamos no meio do processo de realizar o desejo 
neste exato momento. Estamos seguindo na direção do objetivo e alcançar o desejo.  
 
Se vocês se movem dentro deste processo, vocês podem trazer a conclusão da promessa de 
fé que possuem. Vocês devem entender que a pessoa que avança sobre esse tipo de 
limitação é recompensado pela carne e sangue do Senhor que recebeu nesse momento 
definitivo. 
 
Neste sentido, o que nós devemos fazer? Devemos ser capazes de ousar representar Jesus, o 
Espírito Santo e Deus, na frente, atrás, esquerda, direita, acima e abaixo. Se vocês não 
podem estabelecer na terra o dia quando os resultados finais são alcançados pelos homens, 
o que é a vontade de céu e terra, então a vontade de Deus e de Jesus não pode ser cumprida. 
E além disso, quando pensamos sobre essa vontade, devemos compreender que 
insignificantes como nós somos, nosso valor é enorme. 
 
Qual é a única coisa que Jesus demandou quando ele estava dando sua carne e seu sangue 
para os discípulos? Ele disse: “Tomem e dividam isto entre vocês.” Vocês nunca devem 
esquecer isto. Sendo que recebemos a carne e o sangue de Jesus, tal como assumimos a 
responsabilidade pelos problemas no Céu em nome de Jesus, então a vontade de Deus será 
cumprida. Este é o desejo do Céu. 
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Hoje temos a responsabilidade dos últimos dias, que nos chama para edificarmos 
relacionamentos entre nós mesmos e buscar o altar de vitória como uma condição de ter 
recebido a carne e sangue de Jesus. Vocês devem sentir profundamente que ostentamos 
essa responsabilidade. 
 
A Vontade do Senhor Que Nos Solicitou "Amar Uns aos Outros" 
 
O princípio que vem de cima não muda. Quem vai encontrar o relacionamento imutável 
que ligará os princípios de alto e baixo, como também esquerda e direita? Vocês devem 
encontrar isto. Embora a história e a era possam mudar, Jesus e o Espírito Santo têm 
permanecido como o centro imutável e persistido na mesma direção. Tal como Jesus e o 
Espírito Santo têm dar e receber, nós também devemos formar esses tipos de 
relacionamentos entre nós mesmos. Vocês devem entender que, se não podemos construir 
tais relacionamentos, então o altar sobre o qual Deus pode operar na terra não pode ser 
construído. Vocês entendem o coração de Jesus, que distribuiu sua própria carne e sangue? 
Era um coração indizivelmente amargo e triste. No mundo atual, aqueles que conhecem a 
vontade e estão tentando viver para seu benefício, devem tentar manifestar a vontade, 
mesmo se isso significar que eles devem estar em uma situação amarga e miserável e 
atravessar tribulações esmagadoras que são comparáveis a derreter os ossos. Deste modo, 
vocês devem ser capazes de sentir como deve ser para Jesus olhar para aqueles que não 
sentiram isto e não entendem a vontade. 
 
Se vocês não entendem este tipo de circunstância histórica, então vocês não podem nem 
mesmo realizar um banquete sagrado horizontal entre vocês mesmos. Portanto, o que 
precisamos hoje é a forma de vida que pode nos permitir compartilhar uns com os outros o 
coração de amor que sentimos quando nos comunicamos com Deus e Jesus. Em outras 
palavras, precisamos de uma forma de vida que manifesta o amor do corpo sagrado. 
Ligando pessoas com pessoas e conectando denominações com outras denominações, 
devemos entender a solicitação de Jesus, que nos pediu para compartilhar o coração de 
amor uns com os outros para o propósito de transcender denominações e entrar em uma 
esfera centrando no amor do Céu, sem prestar atenção a formas externas. Vocês devem 
entender que aqueles entre vocês que não têm um amigo a quem podem se doar e em 
retorno receber tudo de seu amigo, são pessoas realmente miseráveis. E além disso, porque 
o Espírito Santo não muda diante de Jesus, mesmo se a humanidade mudar, Jesus tem 
ostentado um relacionamento de dar e receber com ele. Deste modo, vocês devem se 
colocar sobre o fundamento de dar e receber com ele e lutar em benefício da história do 
mundo espiritual. 
 
Agora chegou o tempo quando devemos trazer a conclusão do desejo final que Jesus deixou 
para nós. Se vocês querem ligar este desejo como a esquerda e direita, então o que vocês 
devem fazer? Primeiro vocês devem se tornar aqueles que podem servir na terra. Vocês 
devem lutar na terra e se tornar mártires. Vocês devem ser capazes de servir pessoas justas 
na terra. Hoje vocês devem assumir o coração das palavras que Jesus falou. Ele disse: 
“Aqueles que servem a todos serão servidos pelos outros,” e “Aqueles que tentam se elevar 
serão diminuídos.” Este é o centro de nossa vida atualmente; o que devemos sentir no plano 
horizontal. Portanto, devemos aprender a servir qualquer pessoa e aprender a se tornar 
amigos de todos e aprender a proteger todos. 
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Para Cumprir uma Nova Promessa 
 
Sendo que novas palavras do Novo Testamento foram prometidas, devemos sentir o 
coração interno a partir do qual Jesus deu comandos. Enquanto tentamos sentir esse 
coração, podemos compreender os ideais como também os aspectos práticos. Fazendo isso, 
devemos cumprir a vontade de Jesus e do Espírito Santo no lugar deles. Se essa vontade 
não é realizada através de nós, então nos últimos dias, as obras de Jesus e do Espírito Santo 
serão concluídas. Se as obras de Jesus e do Espírito Santo devem ser concluídas, no dia da 
conclusão vocês devem ficar sozinhos e entender os desejos de Jesus e do Espírito Santo, e 
se tornar uma pessoa que pode trilhar o curso prático que Jesus trilhou, sendo campeão dos 
novos ideais em nome de Jesus e do Espírito Santo. 
 
Recebemos a nova carne e sangue da promessa de Jesus. Qual é a missão deixada para nós? 
É cumprir a nova promessa. Para fazer isto, devemos ser capazes de vencer facilmente 
sobre satanás sem a ajuda da Trindade nos últimos dias. Então qual é o centro da vitória que 
podemos obter sobre satanás? É fazer coisas que satanás é incapaz de fazer. Devemos fazer 
ações que satanás é incapaz de fazer. 
 
A natureza essencial de satanás é a arrogância. A natureza essencial de satanás é a inveja. A 
natureza essencial de satanás é viver somente para seu próprio benefício. Portanto, as lições 
que Jesus e o Espírito Santo defendem enfaticamente são: “Seja manso e humilde; se 
sacrifique; seja o sacrifício.” Estas são as coisas que satanás não pode fazer. Se satanás 
fosse se tornar manso, primeiramente ele teria que se arrepender por todos os seus pecados 
diante de Deus e então mudar. Se não houvesse inveja no coração de satanás, então este 
mundo atual mudaria rapidamente na direção do Céu. 
 
Portanto, vocês devem primeiramente nutrir aqueles elementos que são diametralmente 
opostos a satanás. Além disso, vocês não devem estagnar nessa realidade de limitação, mas 
devem exceder esses limites e entrar em uma nova esfera de promessa. Quando 
estabelecem um centro imutável fazendo isso, vocês podem cumprir a nova promessa feita 
como aqueles que receberam a carne e sangue de Jesus. Se vocês não podem estar na 
posição de discutir as coisas que Deus não pôde discutir com Jesus, e que Jesus não pôde 
discutir com o Espírito Santo, em outras palavras, se vocês não podem se colocar com as 
figuras centrais que representam todos os padrões de céu e terra, então vocês devem saber 
que enquanto a vontade prometida de Jesus não pode ser materializada, ao mesmo tempo a 
vontade prometida que Deus deseja também não pode ser cumprida.  
 
Hoje, mesmo se não possuímos nada do mundo, devemos possuir completamente a mente e 
corpo de Jesus. Devemos ser reconhecidos por nosso valor como o centro que representa 
céu e terra. Contudo, nosso valor reconhecido não deve estagnar em qualquer esfera de 
limitação. Devemos nos tornar seres valiosos a quem a criação e o céu não podem evitar de 
ser receptivos. A carne e sangue de Jesus não afetam somente a terra. Não é o caso que isto 
pode ser aplicado somente na terra. Tal como o curso de fé é aplicável no céu, estas 
condições também são aplicadas no céu.  
 
Portanto, se recebemos totalmente a carne e sangue de Jesus, nossos desejos serão 
concluídos no céu e na terra. E além disso, os desejos concluídos substituirão os desejos de 
Jesus e os desejos do Espírito Santo na terra.  
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Desta forma, os dois devem se tornar uma unidade e assumir a obra que Jesus e o Espírito 
Santo estiveram fazendo. Devemos seguir em frente até alcançarmos o estado quando 
podemos deixar Jesus e o Espírito Santo descansar e fazer outra promessa para Deus. Vocês 
não devem esquecer que somente fazendo isso, a nova providência de Deus, toda a história 
da providência de Deus, finalmente residirá em um fundamento vitorioso e se moverá 
adiante. 
 
Oração 3  
 
Pai! Sabemos que na terra, a batalha pela verdade está ocorrendo, enquanto no céu, está 
ocorrendo a competição por amor. Sabemos que o único propósito da luta pela verdade na 
terra simboliza o corpo de Jesus, e tenta trazer isso à sua conclusão. Também sabemos que 
a razão pela qual temos nossos desejos em relação ao Céu e esperamos pelo amor é para 
consumar a vontade da carne de Jesus. 
 
Sabemos que o ponto de cruzamento de amor e verdade é o fundamento vitorioso no qual 
Jesus pode se colocar, onde o Espírito Santo pode se colocar, e onde Deus pode operar. O 
fundamento vitorioso do Pai não está estabelecido centrando em Jesus ou no Espírito Santo. 
Permita que seja solidificado através de nós que estamos na terra. 
 
Pai! Por favor, permita que Seus amados filhos que se reuniram aqui se coloquem diante do 
Pai, de Jesus e do Espírito Santo e clamem: “Oh! Pai! Senhor! Espírito Santo!” E permita 
que o Céu seja sacudido por essas vozes. Pai, eu espero e desejo ansiosamente que o Senhor 
garanta o que nossos corações desejam. Permita que nossas vozes clamando: “Pai,” 
penetrem o Céu e se movam afetando todas as coisas na terra. 
 
Por favor, permita que o propósito por trás de Jesus dar sua carne e sangue para nós seja 
cumprido através de nós, e permita-nos obter a dignidade de filhos que podem servir o Pai e 
viver eternamente no jardim de vitória que representa o caráter de Jesus. Pai, desejamos e 
esperamos ansiosamente por estas coisas. 
 
Agora, por favor, permita que o sangue de Jesus permeie nossas mentes, e permita que 
nossas mentes se tornem envolvidas com a carne de Jesus. Por favor, permita que nossos 
desejos e vontade representem a esperança e vontade do Céu. Porque não pudemos nos 
libertar do pecado de ter assassinado Jesus, o qual herdamos através da linhagem, não 
pudemos também erradicar totalmente os elementos da natureza essencial de satanás. Pai, 
por favor, permita-nos indenizar todos os elementos de pecado e mal, e preencha-nos com a 
graça de vida. 
 
Pai, esperamos do fundo de nossos corações que o Senhor possa governar sobre todas as 
coisas e manifestar através de nós o valor do sangue de Jesus, o qual representa vida, e que 
o Senhor manifestará o jardim de glória vitorioso de Jesus que representa o corpo. 
Oferecendo gratidão por Sua graça de ter cuidado de todas as coisas, eu oro no nome do 
Senhor. Amém. 
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Porque Jesus se Tornou o Cordeiro que Tirou Todos os Pecados do Mundo? 

11 de julho de 1956  

Antiga Sede da Igreja 

 
João 1: 24-34: E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. E perguntaram-lhe, e 
disseram-lhe: Por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João 
respondeu-lhes, dizendo: Eu batizo com água; mas no meio de vós está um a quem vós não 
conheceis. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno 
de desatar a correia da alparca. Estas coisas aconteceram em betânia, do outro lado do 
Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte João viu a Jesus, que vinha para ele, 
e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu 
disse: Após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E eu 
não o conhecia; mas, para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando 
com água. E João testificou, dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como pomba, e 
repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse 
me disse: Sobre aquele que vires descer o Espírito, e sobre ele repousar, esse é o que 
batiza com o Espírito Santo. E eu vi, e tenho testificado que este é o Filho de Deus.  
 
Oração 1 
 
Meu Pai amoroso! Seus filhos, que foram espalhados em todas as regiões e direções, se 
juntam diante de Seus joelhos e se inclinam, esperando por Seu amor. Por favor, domine 
nossas mentes agora, e por favor, permita que o desejo de Seu sagrado sung-sang seja a 
única coisa que permanece em nossas mentes. Por favor, permita que nossos corpos 
cultivem a beleza de Seu hyung-sang e sejam intoxicados em silêncio pela graça de 
inspiração. Pai, eu sinceramente desejo e espero isto. 
 
Esta terra está afundada na escuridão. Sabemos que a missão de resgatar a terra da 
escuridão está sobre os ombros de pessoas insignificantes como nós. 
 
Pai de amor! Pai de compaixão! Sozinhos, nós não temos o poder para distinguir bem do 
mal e aumentar o bem. Portanto, por favor, permita que o poder do bem e do amor que o 
Senhor escondeu no Céu seja manifestado. Permita-nos exercer o bem mesmo em situações 
humildes, e permita-nos obter a glória, para inclinar diante do Senhor, Pai, e trazer a glória 
de ressurreição à luz com toda a nossa mente e alma. 
 
Pai, por favor, purifique as mentes dos muitos filhos que se inclinam agora diante do 
Senhor. Pai, o Senhor deve tocar cada um de seus corações com Suas mãos de santificação, 
para elevar o véu e purificar cada uma de suas mentes e seus corpos. O Senhor deve 
erradicar todos os elementos indesejáveis dentro deles, assim por favor, seja o guia pessoal 
e o mestre de distinção deles entre bem e mal, como também o mestre de seus corações. 
Meu Pai, eu oro sinceramente que o Senhor os guie para eliminar o mal distinguindo entre 
bem e mal, e que possamos ser oferecidos diante de Sua sagrada presença através de um 
único centro. 
 
Pai! Sendo que estamos reunidos aqui, por favor, permita que este momento seja uma 
oportunidade quando podemos despertar para as insuficiências de nosso próprio ser diante 
da presença manifestada do hyung-sang do Pai.  
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Neste momento, por favor, permita-nos descobrir a realidade de nós mesmos, nós que 
colaboramos com o poder do pecado no passado e que entramos na realidade de morte. 
Permita-nos apresentar a nós mesmos diante do Pai e diante do glorioso altar de bondade. 
Por favor, erradique todos os nossos hábitos indesejáveis do passado e nossos conceitos que 
nos impedem de ter fé no Senhor. 
 
Pai amoroso, eu sinceramente espero e desejo que possamos utilizar esta oportunidade para 
receber novo estímulo para o bem e, compreendendo o novo valor do sung-sang do Pai, ter 
nossoas mentes e corpos sacudidos. Eu oro sinceramente que o Senhor possa desdobrar as 
obras de arrependimento e inspiração neste momento. Por favor, remova todos os 
elementos de pecado e mal inadequados e errados neste momento, Pai. Pai, por favor, 
intervenha pessoalmente e esteja plenamente na obra entre a multidão, na qual somente os 
elementos de glória que o Senhor pode governar se reúnem. Por favor, governe sobre eles.  
 
Pai, como o Senhor sabe, grupos solitários espalhados por esta terra estão se inclinando 
diante do Céu pelo benefício da humanidade nesta noite. Pai, o Senhor que é o amigo das 
pessoas solitárias, por favor, permita que elas mantenham lealdade e fidelidade imutáveis 
em relação ao Céu sem importar em que tipo de ambiente ou situação elas estejam. Mesmo 
se a zombaria de satanás tenha criado um grande bloqueio, por favor, faça deles bravos 
soldados do Céu que podem pisar sobre isto, e oriente-os a cumprir Seu desejo e a missão 
confiada a eles nos últimos dias. Pai, eu sinceramente espero que o poder imutável do Céu 
esteja com eles para que possam continuar a lutar. 
 
Nesta noite, por favor, desça com as obras da Trindade sobre aqueles incontáveis altares 
que se reúnem em nome da humanidade. Pai amado, sinceramente esperamos que com a 
Trindade, o Senhor profetize sobre a missão do todo que irá cumprir nos últimos dias, e que 
o Senhor revelará aos 2,4 bilhões de pessoas da humanidade Sua vontade original, que o 
Senhor deve encontrar, estabelecer e manifestar na terra. 
 
Desde o início até o fim, por favor, permita que eles, como o sacrifício de confiança, 
formem o altar que o Senhor pode se regozijar, para que somente os milagres, o poder e a 
glória que podem se colocar como evidências do corpo sagrado de alegria possam ser 
manifestados. Eu oro no nome do Senhor. Amém. 
 
Oração 2  
 
Pai amoroso! Nos direcione, e crie o ambiente no qual podemos representar a posição do 
povo Judeu que se colocou diante de João Batista quando viu Jesus aparecer diante dele 
como o representante do caminho celeste, e que se colocava às margens do Rio Jordão e 
clamava ao Céu. Embora nossos corações possam estar distantes do momento histórico, por 
favor, permita que possamos novamente ter a bênção que nos capacita a ouvir a voz de João 
Batista que, centrando no Céu, clamava com um coração doloroso: “Este é o cordeiro de 
Deus que tira os pecados deste mundo.” Estas realmente são as palavras inspiradoras, 
temerosas e dignas. Embora muitas pessoas, santos e sábios tenham vindo e ido desta terra, 
não houve nem mesmo uma pessoa que pudesse confiantemente dar um passo em frente e 
proclamar que tenha carregado o fardo de todos os pecados da humanidade. As palavras de 
João Batista, que testificavam sobre Jesus, estabeleceram o padrão histórico de recriação. 
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Por favor, conceda-nos a bênção alegre que pode nos permitir sentir o coração de João 
Batista, que encontrou aquele que poderia tirar todos os detestáveis pecados da 
humanidade. Permita-nos confiar todos os nossos pecados nas mãos de Jesus e permita-nos 
inclinar diante do Céu. 
 
Por favor, transforme nosso ambiente hoje no ambiente do povo Judeu que recebeu a graça 
de liberação. Por favor, permita que seu coração seja manifestado em nosso ambiente. 
Permita-nos compreender que não há ninguém mais feliz do que aquele que descobriu o 
mestre a quem ele pode transferir todos os seus pecados. 
 
Por favor, permita-nos sentir a felicidade de ter confiado nossa vida e tudo o que temos 
oferecendo gratidão em um ambiente de liberdade. Permita-nos sentir a alegria de alguém 
que possui o Céu. Por favor, permita-nos compreender mais uma vez que Jesus veio a terra 
e assumiu o fardo de nossos pecados. 
 
Por favor, tire o fardo de todos os pecados daqueles que se reuniram aqui, e permita 
somente que a bondade permaneça e preencha este lugar. Por favor, permita-nos confiar 
todos os elementos pecaminosos a Jesus Cristo. Pai amoroso, sinceramente desejamos que 
o Senhor nos permita ser preenchidos com um impulso que nos revestirá para retornar 
glória ao Pai e confortar o coração triste de Jesus. 
 
Olhe para os filhos que se reuniram aqui com compaixão. Por favor, não deixe o coração do 
orador e o coração dos ouvintes estarem divididos. Por favor, garanta o poder de 
ressurreição que pode nos dar nova vida, e as palavras de recriação que nos capacitarão a 
nos sacrificar. Nos conceda a graça que fortalecerá nossa mente e corpo para cortar as 
correntes do pecado e, confiando nas palavras de recriação, restaurar nossa imagem 
original. Pai amoroso, esperamos ansiosamente que isto possa ser feito. 
 
Confiamos tudo ao Senhor, assim, por favor, nos garanta o que o Senhor pretende. Eu oro 
no nome do Senhor. Amém. 
 
O tema do discurso de hoje é “Porque Jesus se Tornou o Cordeiro que Tirou Todos os 
Pecados do Mundo?” Eu falarei brevemente sobre este tema. 
 
A Base do Advento de Jesus 
 
Deus criou a humanidade como os seres centrais que podem sentir substancialmente Seus 
ideais internos. Ao fazer isso, Deus esperava estabelecer a beleza, amor e glória ocultos do 
Céu como o curso eterno através da vida de Adão e Eva. Ele tentou edificar um mundo de 
felicidade ininterrupta. 
 
Devido a queda do homem, esta vontade original de Deus foi prejudicada em sua forma 
fundamental e, contra os desejos de Deus, a humanidade estabeleceu satanás na posição de 
Deus e habitou dentro da realidade do domínio de satanás. A humanidade, que deveria ter 
servido a Deus retornando glória e felicidade a Ele, e ao invés adorou satanás e continuou 
com esta história vergonhosa. Vocês já conhecem muito bem este fato. 
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Além disso, Deus tem conduzido a providência até agora porque Ele tem que realizar a 
glória centrando nos seres humanos; Ele tem que fazer Sua vontade de conceder amor 
material centrando nos seres humanos. Ao contrário, satanás tem conduzido a batalha para 
destruir a glória de Deus, e a vida do Céu, algemando a humanidade em seu próprio 
domínio e lutando para manter as pessoas na escravidão. 
 
A menos que o ser humano original a quem Deus está buscando, apareça como um herói 
que possa atacar satanás, não há como retornar glória a Deus, nem amor, e nem vida. Para 
encontrar esta única figura central, Deus tem trabalhado por 4.000 anos, conduzindo em 
frente a providência. Jesus era a pessoa a quem Deus finalmente elevou como o centro da 
fé, o representante da humanidade, cuja missão era testificar a glória, o amor e a vida de 
Deus. 
 
A Responsabilidade de  Jesus 
 
Qual era a missão que Jesus estava destinado a cumprir quando veio a terra? Era restaurar a 
glória, o amor e a vida de Deus. Entretanto, o pecado evitou isto de ser cumprido. O pecado 
impediu a humanidade de retornar glória a Deus, impediu a humanidade de sentir o amor de 
Deus, e impediu a humanidade de sentir a vida de Deus, para que eles não pudessem se 
estabelecer em Seu amor e vida como o centro eterno de vida. 
 
Qual era a razão por trás disto? Por causa da queda, o pecado hereditário e o pecado 
individual permearam toda a criação, centrando na humanidade. Portanto, a missão que 
Jesus estava destinado a cumprir primeiro na terra era conduzir a batalha de arrancar a raiz 
do pecado que permeou toda a criação. Ele tinha que fazer isto antes que pudesse restaurar 
a glória, o amor e a vida de Deus. Para desenterrar a raiz do pecado, Jesus tomou os 
pecados da humanidade sobre seus próprios ombros. 
 
Porque Jesus teve que carregar o pecado em favor dos outros? Os seres humanos estavam 
cometendo pecados. Além disso, os seres humanos não conheciam a verdade. Jesus Cristo 
veio à terra para salvar a humanidade, trazendo com ele a glória, o amor e a vida eterna de 
Deus, contudo, havia uma condição que obstruía seu caminho. Isto não era outra coisa além 
do pecado, o que estava entrelaçado como uma gigantesca rede de aço, totalmente enrolada 
nesta e naquela pessoa, nesta e naquela organização, nesta e naquela sociedade, nesta e 
naquela nação. Sem erradicar voluntariamente este pecado, esta terra nunca verá a glória de 
Deus, o amor de Deus e a vida de Deus. 
 
Deus esteve trabalhando através dos homens para exterminar o pecado. Quando os seres 
humanos erradicam o pecado, a glória, a vida e o amor de Deus podem ser concedidos para 
eles. Deus tinha que fazê-los exterminar o pecado para fazê-los compreender o mestre sobre 
quem eles não estavam cientes. Como resultado, podemos servir esse mestre como o 
representante da glória do Céu, o amor do Céu e a vida do Céu. Se podemos fazer isto, 
então não há nenhum poder que possa cortar o relacionamento entre Jesus, que foi ungido 
pelo Céu como o centro, e nós. Contudo, devido à queda, até a consumação deste mundo, 
existe o fardo de pecado entre nós, Jesus e o Espírito Santo. Este fardo de pecado é 
encontrado na família, sociedade, nação, mundo e em todo céu e terra, por isso, o fato que 
alguém chegou que pode cuidar de todos os pecados no céu e terra é a notícia mais feliz e o 
evangelho de salvação e triunfo. 
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Nós já confiamos nosso pecado a Jesus? Além disso, nossas famílias já confiaram seus 
pecados a Jesus Cristo? Nossa sociedade e nossa nação confiaram seus pecados a Jesus 
Cristo? Nosso mundo confiou seus pecados a Jesus Cristo? A questão é, quantos fiéis que 
permanecem na terra ainda não escaparam da realidade de pecado?  
 
O Que Devemos Fazer em Nossa Vida Diária de Fé 
 
O que vocês devem fazer em suas vidas diárias de fé é tomar todos os seus pecados e 
confiá-los a Jesus. Vocês já transferiram todos os seus pecados a Jesus? Vocês devem se 
perguntar isto. Deve emergir na terra alguém que possa dizer: “Pai! Eu não posso purgar os 
pecados que permanecem dentro de mim por mim mesmo. Eu confio todos eles a você.” Do 
contrário, os ideais de Jesus nunca puderam ser realizados. Se mesmo agora o fardo de 
pecado ainda permanece em mim, e se ainda permanece os elementos de tristeza causados 
pelo pecado na minha família, minha sociedade, nação, mundo e no céu e terra, então a 
tribulação de Jesus na cruz será prolongada. Vocês devem entender que mesmo nesta hora, 
suas ações estão prolongando as tribulações da cruz de Jesus. 
 
Hoje devemos oferecer a oração de arrependimento: “Por favor, tire todos os meus 
pecados.” Vocês devem dizer: “Senhor, por favor, leve meus pecados embora.” A menos 
que combinemos nossas mentes e corpos, combinemos com a mente e corpo de Jesus, e 
trilhemos um curso de revolução com nossas próprias mãos, como também com as mãos de 
Jesus, e penetremos através do fundo do pecado, não podemos dizer ao Espírito Santo e 
para Jesus que erradicamos nossos pecados. 
 
Qual é o significado da vontade que Jesus proclamou: que ele virá à terra para tirar todos os 
pecados? Devido à nossa queda, perdemos Deus, o Mestre da vida, perdemos os 
Verdadeiros Pais, e perdemos Jesus, que veio como o único centro que pode nos proteger e 
nos amar. Agora, depois que Jesus assume todos os pecados do mundo e no céu e terra, 
satanás estará engajado na última batalha com Jesus. Se vocês não confiam todos os seus 
pecados a Jesus e a Deus, então Jesus não podem intervir em seus assuntos como seu 
mestre, mesmo se Eles quiserem fazer isso. Vocês devem entender isto. 
 
A partir de uma perspectiva humanista, Jesus pode ser visto como a pessoa mais 
desafortunada. Devemos entender o coração de Jesus. Seu coração queria carregar todos os 
fardos de pecado neste universo. Falando de forma humanista, Jesus foi uma pessoa 
miserável. Quando Jesus veio a esta terra, nunca houve ninguém tão desafortunado como 
ele. Embora ele veio à terra para encontrar e dar a bênção, não houve nem mesmo uma 
única pessoa que, conhecendo seus desejos, serviu ele com a atitude: “Jesus é meu mestre 
ideal, eterno e imutável.” Embora ele veio para o benefício das pessoas, pela nação, pelo 
mundo e céu e terra, Jesus, o ungido era uma pessoa indescritivelmente desafortunada. Não 
houve ninguém que o acolheu e acreditou nele baseado nas palavras que ele falou e as 
ações que ele conduziu. Da mesma forma, a partir de um ponto de vista humanista, o 
ambiente que Jesus se encontrava era extremamente precário.  
 
Como um ser humano, Jesus deve ter sentido as mesmas emoções que vocês sentem. Jesus 
carregou o fardo dos pecados da humanidade tanto do passado como do futuro, porque as 
pessoas não tinham meios para purgar seus próprios pecados.  
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Assim, ele esqueceu suas próprias tribulações e confortou os indivíduos solitários que 
estavam ressentidos por seus próprios pecados. Devemos confortar as tribulações internas, 
a angústia e a tristeza de Jesus, aquele que veio para tirar os pecados da humanidade.  
 
Naturalmente, devemos lamentar sobre o pecado. Contudo, quando vocês lamentam, nunca 
devem permitir que isto penetre no Céu diretamente. O Espírito Santo é aquele que veio 
confortar nossa tristeza. Assim, devemos receber a cooperação de Jesus e do Espírito Santo 
a fim de liberar a nós mesmos do pecado. Do contrário, as preocupações de Jesus, que está 
encarregado de nossos pecados, não serão removidas da terra como também do Céu. 
 
O Espírito Santo está encarregado de obter perdão do Céu para nossa inaptidão. Isto é 
porque a humanidade não tem um relacionamento direto com Deus e nem com Jesus, que 
estão no Céu. Portanto, devemos receber a cooperação do Espírito Santo que está 
trabalhando na terra. O caminho de redenção foi aberto por causa da crucifixão de Jesus, 
mas aquele que realmente trabalha para assumir nossos pecados é o Espírito Santo. Vocês 
devem entender que o Espírito Santo se coloca na posição de um mediador para nosso 
benefício, representando a nós como pecadores miseráveis. 
 
Que tipo de tribulações o Espírito Santo irá atravessar? O esforço de Jesus, que morreu na 
cruz enquanto era responsável por nossos pecados, e as tribulações do Espírito Santo, 
chorando conosco quando choramos, e sendo pendurado na cruz quando somos pendurados 
na cruz, está conosco atualmente. Ainda hoje, ele está se submetendo à crise da 
crucificação por nosso benefício. Vocês devem entender isto claramente. Quando o 
trabalho de Jesus e o esforço do Espírito Santo são combinados como uma unidade conosco 
no meio, e alcançamos o padrão que Deus requer, então todos os pecados que cometemos 
na terra serão redimidos. 
 
Nossa Responsabilidade em Relação ao Trabalho do Espírito Santo 
 
Até agora temos pensado erroneamente que éramos os únicos que exerciam a preparação 
para a vinda de Jesus, mas devemos entender que no fundo há o Espírito Santo, que tem 
trabalhado mais arduamente do que nós. Sendo que as tribulações do Espírito Santo são 
maiores do que as tribulações da humanidade, Jesus quer trabalhar através do Espírito 
Santo para representar a glória de Jesus e trazer toda a humanidade junto. Sem inaugurar 
este tipo de ocasião, não há como Jesus possa vir para a terra e se colocar firmemente como 
o mestre da humanidade. 
 
Consequentemente, quando enfrentamos o mal e seguimos em frente, devemos estar cientes 
do fato que, por causa dos pecados que cometemos, o Espírito Santo tem se manifestado na 
terra por nós, e Jesus morreu na cruz. Além disso, onde quer que possamos ir no céu e terra, 
devemos compreender que somos pecadores que não têm como se libertar das lamentações 
do Céu. Agora devemos ser conscientizados sobre este pecado e oferecer todas as nossas 
mentes e corpos. Deste modo, devemos primeiramente confiar na obra do Espírito Santo e 
auxiliar Jesus em sua obra de carregar o fardo do trabalho em seus ombros. As tribulações 
do Espírito Santo, Jesus e Deus devem ser concluídas através de nós antes que possa haver 
uma consumação da vontade do Céu, as quais têm sido conduzidas por causa de nossos 
pecados. E além disso, podemos finalmente encontrar o único Mestre somente agora. Isto é 
o que vocês devem entender. 
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Jesus veio à terra como o filho do homem e faleceu. Ele veio à terra como um homem. 
Como vocês podem ver no mundo espiritual, porque Jesus tem um corpo substancial com 
quem podemos ter uma conversa direta, quando nossos sentidos espirituais estão abertos, 
podemos confortar e expressar gratidão a Jesus. Vocês não podem fazer isto com o Espírito 
Santo. A razão é que o Espírito Santo não tem um corpo. Jesus veio à terra em um corpo 
substancial, como o mestre do Céu e como o centro do mundo da criação. Não obstante, 
porque o Espírito Santo não pôde ter um corpo substancial até agora, não há como confortá-
lo diretamente por suas tribulações. Durante os 2.000 anos da história de sofrimento, a 
ideologia da noiva e do noivo foi estabelecida para extinguir esta fonte de tristeza, mas os 
Cristãos de hoje não entendem isto. Quando ocorrerá o aparecimento do Espírito Santo 
substancial na terra que pode se tornar a noiva de Jesus? 
 
O crime que cometemos não é apenas ter feito Jesus Cristo cruzar o caminho da morte; 
também envolve o fato que fizemos o Espírito Santo trilhar um curso semelhante de 
sofrimento. Se podemos liberá-los desse sofrimento e dor, podemos retornar felicidade e 
glória a Jesus, mas o Espírito Santo deve esperar realizações. 
 
Quando confiamos nossos pecados a eles, o Espírito Santo se encarrega deles primeiro. 
Depois disso, Jesus Cristo assume o encargo sobre eles, e então eles são purgados por 
Deus, mas não conhecemos muito bem este processo. Se não surgir fiéis que entendem esta 
tarefa e missão, então a obra do Espírito Santo se manifestará diante de toda a humanidade. 
 
Então o que devemos fazer agora que Jesus Cristo partiu depois de vir à terra? Devemos 
encontrar o mestre na posição semelhante a do noivo, Jesus, e aquela que está na posição da 
noiva, o Espírito Santo. Ao fazer isso, recebemos a graça da expiação. E além disso, 
podemos nos agarrar ao Espírito Santo e Jesus e dizer: “Espírito Santo, Único Santo, e 
Deus! Por favor, nos abençoem.” Se vocês não podem fazer isto, então os sofrimentos de 
Jesus e do Espírito Santo nos últimos 2.000 anos não podem dar fruto na terra. 
 
Porque Jesus veio para assumir responsabilidade pelos pecados do mundo? Isto foi para 
nosso benefício, para que possamos possuir liberdade. Encontrar o mestre é para que nós, a 
humanidade, possamos restaurar nosso ser original e nos transferir da posição de ser 
dominados por satanás para a posição onde podemos dominá-lo. Consequentemente, depois 
que vocês terminam de trilhar seu curso, vocês devem ser filhos livres, exterminando 
satanás e se tornando livres do pecado. 
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Vamos Tomar Parte na Glória que Deus Reconhece  

19 de julho de 1956  

Antiga Sede da Igreja 

 
Mateus 11:25-30: Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor 
do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos 
pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por 
meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai; e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, 
e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estais cansados e 
oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou 
manso e humilde de coração; e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu 
jugo é suave e o meu fardo é leve.  
 
Oração 1 
 
Pai amoroso! Por favor, que o Senhor possa reger pessoalmente sobre Seus filhos que se 
reuniram aqui. Por favor, permita que não sejamos tolos que não sabem que a vida que 
temos não é na realidade a vida que deveríamos ter. Sendo que eles receberam uma grande 
bênção que o Senhor garantiu para o benefício das pessoas, por favor, permita que eles não 
sejam aqueles que a deixam para trás. 
 
Pai amoroso! Muitas pessoas que estavam trilhando o caminho solitário hoje vieram para 
este lugar e se inclinaram diante do Senhor. Por favor, permita que estas pessoas se tornem 
uma unidade com Seu amor. Permita que Suas mãos de amor, as quais buscam a 
humanidade, se tornem envolvidas conosco nesse lugar que representa os 6.000 anos. Desta 
forma, por favor, ligue mentes a mentes e corpos a corpos, para que possamos todos nos 
tornar unidos como uma unidade. 
 
A graça que o Senhor tem nos concedido não é apenas para nós mesmos. Ela pertence ao 
todo, assim, por favor, permita que esta graça passe através destas pessoas e alcance os 2,5 
bilhões de pessoas da humanidade em todos os lugares. Pai! Por favor, seja o centro de 
nossas vidas, o centro de nosso amor e o centro de nossa esperança. Pai amoroso, eu 
sinceramente espero e desejo que Suas mãos de graça possam ser colocadas sobre nossas 
cabeças a partir deste momento e para sempre. 
 
Pai! Sabemos que muitas pessoas estão inclinando diante do Senhor hoje, assim, sempre 
que elas se reunirem, por favor, permita que Suas mãos de amor estejam com elas. Por 
favor, permita que esses que estão reunidos aqui repousem prostrados diante do coração 
profundo do Pai em benefício do todo. 
 
Por favor, transmita Seu amor oculto para eles. Apareça diante deles para que eles sejam 
preparados adequadamente para representar toda a providência dos últimos dias e emergir 
diante da humanidade. Meu Pai, eu espero e desejo ansiosamente que o Senhor conceda a 
bênção de poder do Pai nesta hora. Oferecemos nossos corações diante do altar do Pai, 
assim, por favor, elimine todos os elementos que são inadequados. Permita-nos cantar a 
glória do Pai e ser preenchidos somente com o coração de gratidão. Meu Pai, eu espero por 
isto muito ansiosamente. 
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Fazendo isso, por favor, não permita que possa haver nem mesmo uma pessoa indigna entre 
os amados filhos que se reuniram aqui. Se houver algum filho que tem traços de pecados de 
egoísmo, então Pai, por favor, manifeste a obra como fogo do Espírito Santo para que eles 
possam sentir vergonha e se arrepender por eles mesmos nesta hora. Ao fazer isso, por 
favor, permita-nos ser remodelados como aqueles que podem ser oferecidos como 
sacrifícios mansos e humildes diante do Pai em benefício das pessoas. 
 
Pai, há membros que não puderam participar neste lugar, assim, onde quer que eles estejam, 
por favor, esteja com eles com a mesma graça. Conceda bênçãos sobre aquelas igrejas 
solitárias que clamam em benefício das pessoas e da providência. Pai! Através de suas 
mãos solenes, permita que o fogo do farol apareça diante destas pessoas. Amado Pai, por 
favor, permita que Sua santa vontade seja revelada ao mundo como a vontade de felicidade 
através das pessoas que anseiam pelo Senhor. 
 
Confiamos todo este momento ao Senhor. Por favor, permita que a Trindade nos governe. 
Desejando ansiosamente, oramos no nome do Senhor. Amém. 
 
Oração 2 
 
Por favor, conduza rapidamente o julgamento desta terra. Por favor, seja aquele a proteger e 
reger sobre os amados irmãos e irmãs que se reuniram aqui hoje, Pai. Mesmo por apenas 
este momento, por favor, permita que este seja um momento quando não temos nada 
centrado em nós mesmos. 
 
Por favor, conduza-nos a entender neste momento que nossa vida não é nossa, nosso 
conhecimento não é nosso, e todos os nossos conceitos não são nossos. Não somos nada 
mais do que aquilo que está confiado ao Senhor. Permita que nos movamos quando o Céu 
se move e paremos quando o Céu para. 
 
Pai, há irmãos e irmãs aqui que carregam cicatrizes de feridas e estão imersos em um 
estado frenético, assim, nosso Pai que entende sua situação e condição, por favor, permita 
que suas mentes e corpos subam como as chamas da vida eterna que desce do Céu. Por 
favor, permita que este momento seja uma ocasião quando podemos retornar a felicidade do 
renascimento ao Pai. 
 
Por favor, permita-nos entender que não importa quão grande possa ser um conceito do 
mundo, ele não pode se comparar com o caminho Celeste. Permita-nos entender que a 
ignorância do mundo tem permeado toda a terra, para que possamos compreender as 
sombras que o pecado está lançando sobre todo o mundo. 
 
Neste momento, por favor, conduza-nos a entender nossas próprias insuficiências. Sendo 
inspirados pelo movimento do caminho Celeste, permita-nos estar em reverência enquanto 
enfrentamos o todo. Pai amoroso, queremos ardentemente e esperamos por isto. 
 
Pai, nos reunimos e sentamos ao Seu redor, assim, por favor, nos dê um comando. Estamos 
reunidos, assim Pai, por favor, divulgue Suas palavras de advertência e desejo. Por favor, 
manifeste Seu poder de ressurreição, e deixe haver uma explosão do poder e capacidade 
para atravessar as paredes de escuridão que nos bloqueiam. Esse é nosso desejo ansioso. 
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Desejamos em nossas mentes, mas porque nosso corpo físico está fraco, por favor, traga o 
poder para quebrar a fraqueza deste corpo físico. Opere nosso corpo com Suas mãos 
poderosas para que possamos nos tornar o barro que pode ser remodelado na verdadeira 
essência por Suas mãos que concedem a graça de criação. Pai amoroso, eu espero e desejo 
ardentemente que possamos nos tornar mansos e humildes que podem ser forjados em uma 
imagem gloriosa.  
 
O Senhor nos chamou, nós que somos insignificantes. Por favor, permita-nos cumprir a 
esperança que o Senhor estima. Por favor, permita o surgimento de um altar vivo para o 
benefício de encontrar o caminho de sobrevivência para este povo miserável que está 
morrendo. Unge-nos para nos colocarmos diante do Senhor e ter uma conversa direta um-a-
um. Permita que assumamos a missão que o Céu demanda. 
 
Por favor, permita que possamos lutar e dividir todo o mal. Separando bem e mal, permita 
que nos coloquemos na posição de bondade. Por favor, permita que nos tornemos aqueles 
que acreditam firmemente que o bem prevalecerá e que o mal será erradicado; permita que 
sejamos aqueles que, seguindo o caminho certo, vivamos cativos em Sua glória. Pai, 
esperamos e desejamos ansiosamente que estas coisas ocorram. 
 
Pai! Por favor, olhe com simpatia para os trinta milhões de pessoas. Por favor, permita que 
as lágrimas dos filhos de Deus, que lamentam pelo benefício do povo, permeiem através de 
céu e terra. Exponha o trabalho de inspiração do Céu que pode fazer estas pessoas se 
arrependerem. Por favor, permita que o milagre de ressurreição, o qual motiva o 
arrependimento, seja revelado através de todo o povo. Desta forma, permita que nos 
tornemos as pessoas que podem receber em nossos corações a nova vontade que o Senhor 
deseja. 
 
Por favor, convoque cada um de Seus filhos que se reuniram aqui e purifique-os. Pai, 
interfira primeiro com os assuntos de suas mentes e corpos, e então com suas vidas, com 
Seu ideal eterno. Mesmo por este momento, por favor, permita-nos oferecer todas as coisas 
em benefício de Seu propósito desejado e oferecer uma inclinação como sacrifício que o 
Senhor pode aceitar. 
 
Por favor, que o Senhor possa reger sobre tudo. Oramos no nome do Senhor. Amém. 
 
Oração 3  
 
Pai de amor, estamos tentando transmitir o coração do Céu para as pessoas miseráveis, mas 
as pessoas que vivem nesta terra não entendem o coração. Elas entendem erroneamente que 
o coração interno do Céu não tem qualquer relacionamento de ordem com esta terra. Por 
favor, perdoe a ignorância da humanidade miserável neste momento. 
 
Pai! Por favor, permita que o grupo de pessoas reunidas aqui entenda que o Céu está 
demandando que elas assumam grandes missões. Conduza essas pessoas a gerar o desejo de 
assumir essa responsabilidade. Por favor, eleve-as para a vontade através de ações para 
revelar estas coisas. 
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Quantos filhos há que desejam se tornar sacrifícios para o benefício da providência? Pai 
amoroso! Quantos filhos há que podem entender o coração do Pai sem ser dito uma única 
palavra? Quantos filhos há que entendem a vontade e se movem antes mesmo de serem 
chamados? 
 
Pai! Embora o que elas esperam obter do Céu seja grande, sabemos que aquilo que o Céu 
espera de nós também é grande. Pai! Mesmo a partir desta hora, sendo um pequeno número 
de membros, queremos nos apresentar no altar de Deus para o benefício de desenvolver Sua 
vontade, assim, por favor, nos aceite, embora sejamos insignificantes. Por favor, não veja 
nossos defeitos como falhas, mas os aceite com amor. 
 
Sabemos que podemos escapar da acusação de satanás somente quando podemos realmente 
ser amados pelo Senhor. Pai, por favor, perdoe o todo, e por favor, permita que a graça do 
Pai compartilhe o maná de vida do Céu escondido. 
 
Quando olhamos para aqueles reunidos aqui, compreendemos que o poder deve ser 
aumentado. Pai, por favor, amplie Seu poder transbordante, e permita que eles esqueçam 
suas deficiências e sua mentalidade pecaminosa. Por favor, opere pessoalmente um milagre 
para que este momento possa ser o tempo quando somente vida aparece diante deles. 
 
Pai! Por favor, leve esses reunidos aqui a permanecer prostrados diante do Senhor com a 
mentalidade de recebedores, tal como um copo vazio. Por favor, preencha estes copos 
vazios com a água da vida e revivifique suas mentes originais. Por favor, permita-nos 
elevar nossos corpos e mãos em direção ao Céu e oferecer todas as coisas que temos diante 
do Pai. Pai amoroso, eu espero e desejo ansiosamente por isto. 
 
Neste momento, estou colocado diante deles, assim, por favor, leve-os a compreender que 
as palavras que falo são as palavras de Jesus de profundo significado, as quais são 
absolutamente necessárias para suas vidas e para o curso da história. Eu sei que aqueles que 
carregam fardos pesados edificarão realizações vitoriosas no fundamento das palavras com 
o poder de ressurreição. 
 
Por favor, permita-nos também confiar todas as coisas a Jesus e ser criados novamente no 
fundamento onde a condição de ressurreição foi estabelecida pela crucificação. Pai 
amoroso, eu desejo e espero isto ansiosamente. Governe sobre todas as coisas nesta hora. 
Eu oro no nome do Senhor. Amém. 
 
O título do discurso de hoje é “Vamos Tomar Parte na Glória que Deus Reconhece.” Eu 
vou falar sobre este tema. 
 
O Significado de Me Entender 
 
Porque João Batista, que deveria ter testemunhado a vontade do Céu, não concluiu sua 
missão, Jesus se colocou no limiar de uma árdua luta com satanás. O povo Judeu, que 
deveria ter entendido a situação de Jesus, não o entendeu. Jesus, que estava sendo 
pressionado por satanás a trilhar o caminho de tribulação e que estava sozinho a despeito do 
fato que todo ser no céu e na terra deveria ter reconhecido ele, tentou comunicar a vontade 
do Céu para as pessoas, que não entenderam isto.  
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Jesus compreendeu que ele tinha a missão de revelar o que ele sabia internamente para as 
pessoas ignorantes. Ele se colocou diante da humanidade e, confiando no pensamento 
reconfortante que ao menos Deus o entendia, ele seguiu em frente para proclamar a nova 
resolução, a nova esperança e determinação para as pessoas. O discurso de hoje é 
importante, sendo que ele trata deste conteúdo. 
 
A felicidade do homem é gerada tendo alguém que o entende. Se ele tem um amigo, um 
companheiro ou um mestre que sabe sobre seu passado e entende até mesmo seu futuro, ele 
é uma pessoa feliz. Além disso, o lugar de repouso para uma pessoa é edificado centrando 
nas emoções desta pessoa. A pessoa sente felicidade e satisfação no ambiente no qual está. 
 
Jesus estava ciente sobre o fato que Deus no Céu o entendia em relação à história, em 
relação aos trinta anos de sua vida, e em relação à vontade eterna da providência. Tal como 
Deus o reconhecia, Jesus estava destinado a entender a humanidade através da história, 
através de suas vidas e através do futuro. Jesus estava ciente desta missão. Quanto mais ele 
sentia que tinha que fazer as pessoas entenderem Deus, mais ele sentia que tinha que 
testemunhar para as pessoas sobre Deus de qualquer forma. 
 
Jesus Tinha que Mostrar que Deus o Reconheceu 
 
Jesus tinha que provar que na vontade de Deus, ele era a pessoa que representava o 
relacionamento indissolúvel com os 4.000 anos do curso da providência. Jesus se sentia 
responsável em guiar o povo Judeu para Deus da mesma forma que Deus reconhecia Jesus 
em relação à providência de 4.000 anos. Ele tentou revelar seu entendimento de Deus em 
seu curso de vida. 
 
Além disso, quando ele soube que durante a providência que seguiria seus trinta anos de 
vida, que toda a humanidade devia se tornar uma unidade com os ideais do futuro, Jesus 
sentia que até que fosse alcançado o ideal no qual a humanidade o entenderia, ele tinha a 
responsabilidade de revelar a vontade para eles. 
 
Quando consideramos os eventos que aconteceram no passado e no presente, e que 
ocorrerão no futuro no mundo celeste eterno e na terra, compreendemos que a missão de 
Jesus não era limitada. Quando consideramos que ainda permanece a história irrealizada da 
providência, na qual cada ser deve alcançar Jesus através de um período de tempo 
ilimitado, vemos que a missão de Jesus não estava limitada apenas em revelar esta 
providência do Céu, para os incontáveis santos e para os antepassados históricos. 
 
Jesus, que se colocou diante da vontade representando o todo, tinha que reconhecer as 
pessoas em nome de Deus, da mesma que Deus o reconheceu. Ele tinha que ensinar as 
pessoas que, tal como Jesus agiu por Deus, elas tinham que representar Jesus. E além disso, 
a menos que ele edifique um relacionamento com as pessoas, no qual elas passem a 
reconhecê-lo tal como Jesus reconhecia Deus, Jesus não pode sentir a alegria do 
reconhecimento em sua vida. Vocês devem entender que embora Jesus pudesse obter 
alegria a partir de Deus no Céu, ele não podia estar feliz porque as pessoas não o 
entenderam na terra. 
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As palavras que Jesus falou não pediam apenas para as pessoas entenderem o Céu. O 
evangelho que ele espalhou não era somente para o benefício do Céu. Todas as suas 
palavras, ações cansativas e lutas árduas foram feitas para o benefício das pessoas da 
história e as pessoas do futuro que deviam conduzir a história adiante. Entretanto, as 
pessoas que estiveram em contato com Jesus em seu tempo não sabiam disso. Se as pessoas 
na terra tivessem entendido Jesus como Jesus entendia Deus, então a vida de Jesus não teria 
sido entrelaçada com tanta tristeza. 
 
A Extensão que Deus e Jesus Entendiam Um ao Outro 
 
Até que extensão Deus entendia Jesus? Quanto Deus entendia Jesus? Deus entendia Jesus 
desde o início da história de criação, através da história da humanidade, através dos 
relacionamentos na história, se estendendo até incluir toda a sociedade de seu tempo, e até 
mesmo os ideais futuros de Jesus. 
 
Jesus, que apareceu diante das pessoas ignorantes, se levantou e se esforçou depois de 
receber as diretivas do Céu. Entretanto, ele continuou na batalha, profundamente conectado 
com o coração triste de Deus, que tem sofrido uma infinita quantidade de tribulações no 
curso da história. Além disso, ele confortou os antepassados que tinham se esforçado no 
curso da história. Ele tentou remover todos os amargos ressentimentos que permearam o 
curso da história. Deus ungiu Jesus para ser este tipo de homem. 
 
O coração de Jesus chegou a esse ponto para o benefício do Céu. Ele tinha um desejo 
desesperado de transmitir esse coração para a humanidade. Enquanto Jesus tinha esse 
ardente desejo não realizado, Deus que estava observando-o de perto, também sentia a 
mesma ansiedade. Devemos entender que, porque a humanidade não cumpriu sua 
responsabilidade, Deus está vivendo em angústia e tristeza. 
 
Então até que extensão Deus entendia Jesus? Deus o entendia como alguém que poderia 
manifestar a glória dos filhos através da ideologia da noiva e do noivo, centrando na família 
de Adão. 
 
A seguir, quanto Jesus entendia Deus? Enquanto ele sabia que Deus o reconhecia como o 
representante da história, ele também sabia que Deus queria que ele manifestasse na terra a 
doutrina da noiva e do noivo e a glória do bem, desde sua vida familiar centrando em Maria 
até seu curso atual de vida. Consequentemente, suas palavras tinham o poder de aliviar a 
dor e o sofrimento da história.  
 
Jesus entendia que Deus conhecia a obediência de Maria. Ele também sabia que Deus 
entendia a situação pessoal de Maria. Ele também sabia que Deus esperava pela fé na noiva 
e no noivo para começar a pavimentar seu caminho a partir da posição mais baixa. Além 
disso, ele também sabia que Deus esperava o bem entre os incontáveis seres criados. A 
vontade de amor que Jesus possuía poderia ter consumado um relacionamento com a 
humanidade somente se eles tivessem herdado o conhecimento de Deus a partir de Jesus. 
Esta é a razão que Jesus pôde ter discussões com Deus, mas não com a humanidade. Vocês 
devem entender que, sendo que não havia ninguém na terra que poderia revelar o 
conhecimento e o doloroso sentimento de Jesus e a providência de restauração na terra, a 
tristeza de Jesus era maior do que a tristeza de perder todo o universo. 
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Amor é para Alcançar a Perfeição Através de Três Eras 
 
Se o amor não pode ser aperfeiçoado em uma única geração, então isto exigirá três 
gerações. Em primeiro lugar, através do amor do Céu, a seguir através do amor de pais, e 
então o amor do casal. Estamos trilhando o curso de restauração por causa da queda e dos 
erros que estão sendo repetidos pela humanidade. 
 
Portanto, na vida de uma pessoa, o tempo até se tornar adulto é o tempo para receber o 
amor dos pais. Depois de passar esse período, o período de amor centrando em si mesmo é 
o tempo de noivo e noiva. A seguir, o tempo de amor que envolve a chegada dos filhos. 
 
Deus esteve orientando a história por 6.000 anos. Então qual era o período do amor até a 
vinda de Jesus? Era o período quando, como pais, Deus pessoalmente deu amor através de 
Jesus. Depois disso, o período de noivo e noiva é o tempo quando nós mesmos construímos 
uma vida familiar. 
 
Então que tipo de era vem a seguir? É a era quando a ideologia do noivo e da noiva dá fruto 
na terra. Fazendo isso, Jesus tinha que atender as expectativas no nível familiar, centrando 
na vontade de Deus na terra. Para fazer isto, a vida do noivo e noiva espirituais deve se 
desenvolver primeiro na terra. Desenvolvendo a vida familiar espiritual do Céu na terra, a 
forma de uma família representando a história tem que ser construída. 
 
Hoje, depois de atravessar os 2.000 anos desde Jesus, céu e terra devem estar combinados. 
As formas interna e externa devem estar juntas para formar um corpo substancial e forjar 
um relacionamento. Vocês devem se tornar novos pais e filhos centrando em si mesmos. 
No período dos pais, vocês devem ser capazes de produzir novos filhos. Através de novos 
filhos, a nova ideologia do noivo e da noiva deve ser estabelecida na terra. Tal ideal 
permanece irrealizado no curso da história. 
 
O Propósito por Trás da Vinda de Jesus 
 
Qual é o propósito por trás da vinda de Jesus? Ele veio para trazer a conclusão da forma 
externa da família, a ideologia externa do noivo e da noiva, e a vida de filhos. Depois de 
concluir o padrão recíproco, não apenas no fundamento externo, mas também pela conexão 
de externo e interno, a fortuna das leis Celestes permitirá que todos passem através do curso 
histórico de restauração no nível familiar, curso através do qual as pessoas podem começar 
a partir do interno e estabelecer um único padrão. Através de quem quer que seja, vocês 
devem estabelecer a forma da vida familiar, não apenas como um fenômeno real e 
histórico, mas também como um fato conclusivo, até que Deus e Jesus elevem vocês. Se 
vocês não possuem o conteúdo demonstrativo do curso do noivo e da noiva, pelo qual Jesus 
esteve trabalhando por 2.000 anos no Novo Testamento, vocês não podem reivindicar 
confiantemente o padrão do noivo e da noiva. Deixando na terra o filho substancial de 
bondade em quem vocês podem habitar eternamente, se vocês podem se tornar um filho, 
sem nenhuma vergonha, mas como aquele que escapou da história de pecado e a quem 
satanás não pode acusar, vocês serão capazes de descobrir os segredos ocultos do Céu. Ao 
se estabelecer, vocês podem receber o amor de Deus, realizar discussões com o Céu e ter 
um relacionamento de dar e receber com o Céu. 
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Qual é o propósito da vinda de Jesus em quem vocês acreditam, e a quem Deus reconhece? 
Qual é a extensão do entendimento que vocês têm de Jesus? Vocês não devem pensar que o 
noivo e a noiva são manifestados somente em Jesus e no Espírito Santo. Se vocês não 
podem deixar para trás o fundamento de vitória e vida eterna que pode trazer a salvação 
eterna através do amor substancial da família externa e da família interna, então os ideais e 
esperanças do Céu não terão nenhum relacionamento com vocês. 
 
Além disso, esse fundamento pode se tornar posse de Deus, de Jesus e do Espírito Santo, 
mas não pode se tornar sua posse. 
 
Portanto, quando vocês passam a entender, vocês não deveriam parar apenas no 
entendimento dele. Se há alguém que pode entrar em um relacionamento harmonioso 
centrando em Jesus, então como o filho de Deus que reconhece Jesus, esta pessoa estará em 
pé de igualdade com Jesus. Esta pessoa pode aparecer orgulhosamente na terra 
representando a história, o mundo presente e o futuro. Se esse ser emerge na terra, então ele 
é aquele que entende a história e a providência de Jesus, e pode representar o mundo pelo 
qual Jesus espera. 
 
Para se tornar tal pessoa, vocês devem ser gratos a Deus, não importa que tipo de condição 
seja imposta a vocês. Em qualquer tipo de ambiente, vocês não devem perder a esperança. 
Jesus compreendeu que ele precisava despertar o amor e a esperança de Deus, o que é mais 
forte do que qualquer outra coisa que ele amava. 
 
Portanto, mesmo quando o ambiente e a história mudaram, e céu e terra foram lançados em 
confusão, até o último momento, tudo o que Jesus pensava era a humanidade. Ele tentou 
forjar um relacionamento inabalável com a humanidade para representar a vida eterna e o 
coração do centro. Portanto, ele pôde dizer: “Cruz, venha até mim. Morte, também venha 
até mim.” 
 
Se vocês não experimentam este tipo de sentimento através de suas vidas, então mesmo se 
vocês reivindicam que conhecem Jesus, é a mesma coisa como não conhecê-lo. Portanto, 
vocês devem agora representar a forma geral da história da providência, a história do todo e 
a história eterna. Vocês devem forjar o relacionamento que pode penetrar através do 
coração ativo e passivo do Deus eterno. Fazendo isso, vocês devem aliviar a dor que 
permeia toda a história, e aparecer diante da humanidade.  
 
Se vocês não podem aparecer como essa pessoa, então não podem se denominar os filhos 
que Jesus busca e que Deus reconhece. Entretanto, se há tal pessoa, mesmo quando ela está 
comendo uma refeição, toda vez que essa pessoa abaixar a colher, ela agradecerá a Deus. 
Em cada respiração que faz, essa pessoa sentirá o amor de Deus. 
 
O Filho a Quem o Céu Reconhece 
 
Tal como a fortuna do céu e da terra se transforma silenciosamente, nossas mentes desejam 
se transformar sem limites. Porque isto não está sendo feito? É porque não estamos cientes 
do fato que as forças e o amor do universo e os princípios do Céu estão conectados.  
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Portanto, agora devemos entender Jesus em nossa vida da mesma forma que Jesus entendia 
Deus. Além disso, tal como Jesus entendia a dor de Deus e retornou glória ao Céu, 
devemos ter a determinação de seguir Jesus para retornar a glória de Jesus. Se não 
conhecemos Jesus, quando Jesus segue Deus e entende Seu coração de amor, como Jesus 
realizaria seu destino cheio de desejos? Vocês devem pensar sobre isto hoje. 
 
Hoje vocês podem dizer que estão vivendo por Jesus em determinados momentos. Vocês 
devem existir para o benefício de muitas nações e pessoas. Até os dias finais da história, 
vocês devem sentir eternamente essa tendência e o coração do Céu. Como os mestres da 
criação, vocês devem cantar a glória do Céu e retornar glória ao Céu. 
 
Se este é o desejo de Jesus, então vocês mesmos devem retornar glória ao Céu por ele. Ao 
fazer isso, vocês podem materializar este evento que é um sonho, mas que na realidade não 
é um sonho. O desejo de Deus é trazer a conclusão dessa vontade. O desejo e demanda que 
têm sido mantidos dentro dos corações de Deus e de Jesus estão sendo manifestados através 
de vocês. Se há alguém que pode realmente acreditar em Jesus, conectando com o coração 
de Jesus e buscando o coração interno de Deus, e se tornando o representante de Deus e de 
Jesus, então Deus reconhecerá essa pessoa como Ele reconheceu Jesus. Ao mesmo tempo, 
Jesus e o Espírito Santo também a reconhecerão. E além disso, os soldados Celestes e anjos 
que estão conectados a Jesus e o Espírito Santo também reconhecerão esta pessoa. 
Entretanto, as pessoas não compreendem que essa graça da glória é a verdadeira graça. 
 
Retornar a Glória da Vitória 
 
Jesus foi reconhecido somente por Deus, mas nós seremos entendidos por Deus, Jesus e o 
Espírito Santo, como também os incontáveis santos no céu. Portanto, se vocês podem 
entender na terra o Deus do Céu, então através de Jesus e o Espírito Santo, vocês obterão o 
reconhecimento do mundo espiritual. Deste modo, vocês devem se colocar dentro da esfera 
de reconhecimento e ter o entendimento do coração de Deus, que tem conduzido a 
providência por 2.000 anos através de Jesus. 
 
A filosofia de Deus da providência deve ser demonstrada através de vocês. Quando 
consideramos isso, podemos ver que somos realmente abençoados. Somos mais 
abençoados do que Jesus quando ele seguiu na direção da cruz. 
 
Jesus morreu de forma solitária para o benefício de Deus. Entretanto, devemos ser capazes 
de morrer por Deus, e mesmo por Jesus e o Espírito Santo. Fazendo isso, devemos nos 
tornar pessoas a quem os milhões de fiéis podem receber e apoiar em nosso caminho. 
Vocês devem ser capazes de dizer: “Eu fui despertado para isto, assim Pai, por favor, guia-
nos para que possamos hoje confortar os incontáveis crentes fiéis.” Quando fazem isso, 
vocês podem representar toda a providência de Deus e trazer a glória da vitória. 
 
Oração  
 
Pai! Nós que reivindicamos acreditar no Senhor continuamos a ter um mau cheiro e não 
estamos cientes de nós mesmos. Pai! Por favor, conecte-nos ao coração do Céu e permita-
nos entender a nós mesmos. Através de nos conectar à vontade da providência na terra, por 
favor, permita-nos entender a nós mesmos. 
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Por favor, permita-nos compreender a gloriosa vontade que liga céu e terra. Pai, por favor, 
ame estes filhos que se reuniram aqui para que eles possam entender o coração do Pai que o 
Senhor quer expressar. Por favor, garanta a eles o coração que os capacitará a servir o Céu 
centrando no Pai. Conduza estes filhos a entender o Céu e desejar a glória do Céu pela 
compreensão do curso de vida do Pai eterno. 
 
Por favor, garanta Sua bênção sobre todos os filhos que se reuniram aqui para que eles 
possam receber o poder do amor fluindo do Pai e se movendo sempre que o Senhor se 
mover, e parando sempre que o Senhor parar. Por favor, permita-nos aliviar as 
preocupações do Pai e representar toda a providência histórica. 
 
Fazendo isso, permita-nos edificar a nação eterna do Pai que pode mover e sacudir o 
universo. Permita-nos entender Deus, Jesus, o Espírito Santo e os incontáveis santos no céu 
e na terra. 
 
Permita-nos apresentar, como uma condição de vitória, a glória de conhecer o Pai, para 
desmantelar a soberania de satanás, e construir o domínio de vitória. Sinceramente 
esperamos e desejamos isto. Eu oro todas estas coisas no nome do Senhor. Amém. 
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Vamos Trazer o Valor da Restauração  

3 de julho de 1956 

Antiga Sede da Igreja 

 
Atos 1:6-11: Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, 
restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os 
tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a 
virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós; e ser-me-eis testemunhas, tanto em 
Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E, quando dizia 
isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. 
E, estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 
dois homens vestidos de branco. Os quais lhes disseram: Homens galileus, por que estais 
olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir 
assim como para o céu o vistes ir.  
 
Oração 1 
 
Pai de amor! Depois de três dias sendo protegidos no seio de Seu amor, muitos filhos se 
reuniram novamente aqui esta noite para render suas mentes e corpos e oferecer uma 
inclinação. Por favor, permita que Sua glória desça sobre suas cabeças. Por favor, permita 
que as mãos amorosas do Pai, que tem sido paciente em Sua providência, estejam presentes 
com eles para que possam provocar na humanidade um desejo irresistível de segui-los. 
Permita que Suas mãos os inspire a permanecer mansamente prostrados e inclinados diante 
do Pai. 
 
Pai, recebemos Sua permissão para viver dentro de Seu seio por três dias, mas sabemos que 
nossas mentes e corpos frequentemente pisam além das limitações. Porque somos cheios de 
faltas, temos estabelecido a condição para acusações de satanás. Com Seu poder de amor, 
Pai amoroso, por favor, impeça e remova essas condições com Suas mãos poderosas. 
 
Pai, eu espero e desejo que o Senhor nos conduza a ter mentes e corpos ansiosos, e que 
neste momento, o Senhor nos permita estar intoxicados no amor que esteve trancado no 
Céu. Guia-nos a ser ofertados como o sacrifício no qual o Céu pode se deleitar. 
 
Por favor, faça com que as mentes e corpos de todos os filhos que se reuniram aqui se 
tornem o sacrifício no altar sobre o qual o Pai pode ficar feliz, que eles se tornem filhos que 
o Senhor pode aceitar. Fazendo isso, por favor, permita que esta seja uma oportunidade 
quando podemos digerir todas as Suas palavras de conselho e direção. 
 
Por favor, governe sobre nós para que não exista nem mesmo uma única pessoa entre nós 
que esteja relutante em receber o conselho, graça e amor do Pai. Torne este um momento 
precioso quando toda a congregação pode representar o coração do Pai e se tornar uma base 
em um único coração e alegria. Pai, estes que estão diante de Sua solene presença devem 
ter algumas tribulações pessoais. Por favor, penetre-os com Seus olhos de fogo, para que 
eles possam se superar. Ao inspirar neles um coração pacífico e grato, por favor, leve-os a 
entender a presença substancial do Pai. Desta forma, por favor, permita a manifestação das 
impressionantes obras que podem expor suas carências enquanto eles são trazidos ao 
arrependimento. 
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Pai, por favor, permita que a inspiração possa mover nossas mentes e corpos, e mover o 
todo. Ansiosamente esperamos que possamos ser oferecidos ao Pai como o sacrifício de 
gratidão de glória nesta hora. 
 
Por favor, garanta as palavras do Pai para cada um de nós. Se há elementos pecaminosos 
em nós, então por favor, governe sobre nós para que possamos trazê-los diante do Pai e 
purgá-los neste momento. Ao menos por este momento, por favor, permita que sejamos 
abraçados em Seu seio e sejamos semelhantes à Sua natureza original de mansidão. 
 
Por favor, permita que nos assemelhemos à Sua natureza original pacífica e cantemos a 
glória do Pai com corações inspirados e olhos cheios de lágrimas. Pai, desejamos que 
possamos oferecer cumprimentos adequados diante de Sua majestosa presença. 
 
Pai, sabemos que neste dia, muitas congregações estão oferecendo a inclinação como 
estamos fazendo agora em benefício do povo, assim, por favor, permita que o amor 
compassivo esteja onde quer que eles se reúnam. Por favor, permita que as pessoas 
ignorantes abram as portas de seus corações e sintam a vida que o Céu demanda e o 
coração ansioso de Deus, que está tentando elevá-las. Permita que muitos destes filhos 
apareçam em todos os lugares em maior número e ascendam o fogo do amor. Permita que 
esse fogo de vida seja revelado em todas as partes do mundo. 
 
Pai! Por favor, dote estas pessoas com o poder de salvação, para que as pessoas do tipo 
Abel que representam o todo possam estabelecer as condições de vitória e edificar o altar 
que pode restaurar o todo, o altar que o Céu deseja. 
 
Além disso, Pai, por favor, esteja com o pequeno número daqueles que se colocam nos 
caminhos solitários e estão derramando seus corações e enxertando seus corpos ao Céu. 
Sabemos que enquanto eles oferecem a inclinação, eles já compreendem a magnitude da 
missão confiada a eles nos últimos dias. Pai, por favor, não deixe nem mesmo um deles cair 
em tentação. As multidões que estão se reunindo são escolhidas pela providência de amor 
do Pai. Pai amoroso, por favor, não abandone nenhum deles. Proteja-os para que eles não 
caiam em tentações de satanás e causem dor ao Senhor. 
 
Mesmo hoje, há muitos filhos que estão edificando o altar de redenção para o benefício da 
humanidade, sem serem notados pelos outros. Eles estão preocupados com o Céu com um 
coração ansioso. E além disso, sabemos que em cavernas, ou montanhas, ou no deserto, há 
muitos filhos preocupados que clamam em favor do coração do Pai. Pai, por favor, também 
manifeste a vontade prometida dos últimos dias diante deles. 
 
Por favor, garanta a graça prometida para que no futuro próximo estas pessoas possam 
receber a honra de colocar seus joelhos diante do Senhor e edificar o altar de glória. Pai, 
esperamos ansiosamente que o Senhor possa construir um altar representando estas pessoas 
para que elas possam cantar alegria e vitória, e marchar em frente, segurando a tocha da 
verdade eterna de céu e terra. Pai, sabemos que para o propósito de preparar esta tarefa, 
devemos manter muitos altares escondidos. Por favor, permita que muitas pessoas se 
reúnam rapidamente. Por favor, permita que estas pessoas sirvam ao Senhor em um futuro 
próximo. Esperamos sinceramente que o Senhor conduza estas pessoas para que a 
felicidade seja multiplicada e que Sua glória seja trazida à total luz. 
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Por favor, governe sobre esta noite desde o início até o final para que nem mesmo uma 
única pessoa seja tragada como um sacrifício de satanás. Desejando estas coisas, eu oro no 
nome do Senhor. Amém. 
 
Oração 2  
 
Quando compreendemos que o curso para cumprir a única vontade é um curso solitário, do 
qual a humanidade é ignorante, quando pensamos sobre como os vinte anos da vida de Jacó 
repousam diante de nós como nosso próprio caminho de fé, podemos entender que cada 
passo de sofrimento está encharcado com lágrimas e suspiros. 
 
Pai, estes que se reuniram aqui são aqueles que vieram para trilhar o caminho da 
providência, seguindo as pegadas do curso de Jacó, que esteve seguindo para a casa de 
Labão no deserto de Harã. Simpatize com eles e seja seu amigo. Por favor, proteja o 
caminho que eles estão trilhando. 
 
Sabemos que muitos satanases estão bloqueando o caminho no qual estamos. Sabemos que 
as forças da escuridão estão obstruindo o caminho, Pai amado! Assim, por favor, guarde o 
centro em seus corações para ser como uma rocha imutável, enquanto eles tentam trilhar o 
curso modelo de Jacó. Por favor, eleve-os para que eles possam derramar todo o seu 
coração e alma para o benefício da vontade do Céu. Esquecendo todas as situações do 
corpo físico, permita-os correr em frente a toda velocidade. 
 
Sendo que temos diante de nós o caminho não cumprido que devemos lutar e persistir até o 
dia que cantaremos a canção final de vitória para o Pai, por favor, garanta-nos o poder e 
capacidade, Pai. Conceda-nos a bênção de herdar o coração solitário de Jacó e observar a 
cena gloriosa de anjos subindo e descendo a escada que conecta a terra ao Céu. 
 
Por favor, permita-nos entender que há Deus, que está nos ajudando até o último minuto. 
Permita-nos entender o coração de perseverança do Pai. Permita que nos tornemos os 
soldados vitoriosos de paciência que podem conduzir a batalha até o dia que a vontade 
eterna do Pai seja realizada e a vitória alcançada. 
 
Confiamos todas as coisas ao Senhor. Por favor, entenda nosso coração ansioso para nos 
comunicar com o Senhor e, por favor, receba tudo como nossa expressão de lealdade. 
Esperamos que todas as nossas mentes e corpos possam ser oferecidos como um único 
sacrifício harmonizado. Pai, esperamos ardentemente que o Senhor nos garanta a bênção 
para oferecer todas as coisas como um sacrifício. 
 
Pai! Por favor, permita que este se torne o momento quando podemos expressar gratidão 
em relação a todas as bênçãos que o Senhor tem nos garantido. Reprima todas as alegações 
pessoais. Por favor, não permita que nos tornemos a multidão de satanás que possui as 
condições de acusação de satanás. Por favor, permita-nos exaltar a honra de vitória e 
enxertar nossas mentes e corpos para fazer o sacrifício manso, a oferta triunfante do Céu. 
 
Damos todas as nossas mentes e corpos ao Senhor. Por favor, governe o todo com a honra 
de vitória. Esperando sinceramente que o Senhor nos permita tomar parte na bênção de 
alegria, oramos no nome do Senhor. Amém. 
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Oração 3  
 
Pai! Permita que cada um de nós entenda que, quando a mente de uma única pessoa não 
está adequadamente centrada no Céu, isto tem considerável impacto em toda a plateia. Por 
favor, conduza-nos a entender que se apenas um de nós cai vítima de satanás por causa de 
nossa incapacidade, então todo o altar preparado não pode ser oferecido ao Pai. 
 
Se a obra do Céu é manifestada e a separação é feita, então aqueles que não encontraram o 
centro trilharão o caminho de Caim. Aqueles que asseguraram o centro se colocarão diante 
do caminho de Abel. Por favor, permita que possa haver pessoas tipo Abel nesta reunião. 
Por favor, não permita que elas caiam na posição de Caim. 
 
Pai! Neste momento a separação deve ser feita, assim, por favor, permita que cada membro 
da plateia abra seu próprio coração. Ao estabelecer um centro em nossas mentes, por favor, 
permita que nos coloquemos ao lado direito do Céu. 
 
Conduza-nos a não tomarmos a atitude daquele que se coloca no lado esquerdo e espreita o 
lado direito. Ajude a nos tornarmos pessoas mansas que podem se submeter diante do 
Senhor em silêncio, olhando na direção na qual Deus pode ficar feliz. Pai, eu sinceramente 
desejo que o Senhor nos oriente a realizar nosso máximo em benefício de alcançar 
harmonia com o centro do Céu. 
 
Por favor, permita que estes amados filhos recebam e possam digerir as palavras de vida 
nesta noite. Por favor, transmita novas palavras de fogo em nossas mentes e corpos para 
que possamos compreendem onde cada um de nós se coloca. Fazendo isso, por favor, 
ajude-nos a encontrar a mente na qual Deus pode ter deleite. Ajude-nos a treinar os corpos 
que sejam aceitáveis ao Senhor para que possamos nos colocar diante do altar do Pai como 
um ser de felicidade. 
 
Esta noite, estamos reunindo jovens diante de mim e vamos tentar falar as palavras que o 
Senhor nos permite. Pai, por favor, revele a verdade adequada e permita que Sua esperança 
seja realizada neste momento. 
 
Por favor, expurgue todos os corações ímpios em nós e nos fundamentos do bom coração, 
por favor, permita que possamos receber o espírito sagrado de honra que traz alegria. 
Permita que o coração do orador e os corações dos ouvintes formem uma única imagem se 
assemelhando ao hyung-sang do Pai.  
 
Permita que eles tenham dar e receber neste momento. Desta forma, por favor, permita que 
este seja um momento precioso quando o Céu pode alcançar harmonia através de nós. Pai, 
esperamos e desejamos ansiosamente por estas coisas. 
 
Solicitando do fundo de nossos corações que o Senhor governe o todo com o fogo do 
Espírito Santo, eu oro no nome do Senhor, que está transbordando com amor. Amém. 
 
Neste momento, eu falarei baseado em Atos 1:6. Meu discurso é intitulado “Vamos Trazer 
o Valor da Restauração.” 
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Jesus Veio Com a Missão de Restaurar o Mundo 
 
O propósito de Deus ao querer salvar a humanidade é, como vocês sabem muito bem, que 
Ele está tentando restaurar a todos ao estado original. Os incontáveis profetas e sábios que 
vieram para a realização da vontade de Deus assumiram primeiramente a responsabilidade 
pela restauração. Enquanto passavam através de cada era, eles estiveram se esforçando na 
direção de um único propósito: realizar a vontade. Em outras palavras, os 4.000 anos de 
história antes da vinda de Jesus foi este tipo de história. O curso de conflito nos trinta anos 
de sua vida também estava tentando realizar este propósito. A história de conflito que ele 
conduziu com o Espírito Santo ao seu lado por 2.000 anos também era uma tentativa de 
alcançar este propósito. 
 
O propósito pelo qual Jesus veio à terra era para restaurar a história. Ele veio com a missão 
de restaurar seu próprio ser e o mundo. Portanto, as palavras do evangelho que ele falou na 
terra foram para o benefício de restaurar a história de Israel e restaurar a si mesmo em sua 
vida de trinta anos. Seguindo um passo à frente, era para o benefício de restaurar a 
humanidade do mundo. Portanto, baseado nas palavras que Jesus deixou, a humanidade 
esteve atravessando o curso da história até hoje, assumindo responsabilidade por porções da 
providência de restauração. 
 
Não somente isso, atualmente vocês devem cultivar a mentalidade de um sujeito leal que, 
centrando nas palavras do Novo Testamento que Jesus falou 2.000 anos atrás, pode 
indenizar os 6.000 anos do passado e representar a vida eterna do futuro. Ao mesmo tempo, 
vocês devem encontrar o valor da vitória que pode restaurar vocês e a história. Se vocês 
não podem fazer isto, então as palavras do evangelho, as palavras de vida para restaurar a 
humanidade, as quais representam os 4.000 anos da história e os trinta anos da vida de 
Jesus, não podem dar qualquer tipo de fruto. 
 
Hoje vocês devem se tornar filhos que removem a dor e o sofrimento de Jesus, que 
representou os 4.000 anos de história. Vocês devem se tornar filhos que completam a 
missão de restauração de Jesus. Por trinta anos de sua vida, Jesus tentou estabelecer a nova 
ideologia de restauração diante da humanidade e estabelecer o fundamento vitorioso do 
Céu. Vocês devem concluir a missão que Jesus e o Espírito Santo trabalharam para 
cumprir. 
 
Fazendo isso, como os representantes da história, vocês devem retornar a glória triunfante 
de restauração ao Pai. Vocês devem retornar honra ao Pai que tem um valor que supera o 
valor da vida vitoriosa de Jesus. 
 
Se alguém perguntasse se Jesus revelou todas as coisas para a humanidade em sua 
providência para cumprir a história de Deus de restauração, a resposta é negativa. Sabemos 
através do Princípio Divino que até agora, Jesus não pôde revelar detalhes específicos da 
providência de restauração em suas obras. 
 
Ele se ocultou, e com palavras simbólicas de testemunho esteve conduzindo a providência 
de restauração para cumprir a vontade do Céu na terra. Ele tem empurrado em frente a 
providência de restauração sem divulgar totalmente a glória do Céu diante da humanidade. 
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Consequentemente, devemos entender o coração interno de Jesus, que esteve conduzindo a 
providência de restauração em frente sem revelar claramente os detalhes específicos. 
 
As Razões que Jesus Não Pôde Divulgar os Sentimentos Inerentes de Seu Coração 
 
O que devemos entender para restaurar a glória da restauração hoje? Vocês devem entender 
o valor oculto da restauração que Jesus não pôde expor, primeiro através de suas vidas 
diárias, e a seguir através de suas mentes. Então vocês devem entender o lado interno da 
história desconhecida da restauração de Jesus, que não pôde revelar o valor da vida eterna. 
 
Depois disso, quando Deus está tentando estabelecer plenamente a glória da restauração em 
benefício do Céu, o que devemos entender? Vocês devem entender o conteúdo que Jesus 
tinha oculto no fundo de seu coração e não pôde divulgar livremente para a humanidade 
durante os trinta anos de sua vida. Se vocês não entendem esses assuntos, então vocês não 
serão capazes de manifestar, desde a terra até o céu, todo o valor da restauração que 
representa o universo. 
 
Se vocês examinam detalhadamente as palavras do evangelho que Jesus revelou, vocês 
descobrirão que detalhes específicos de suas vidas diárias não estão descritos. A forma que 
Jesus sugeriu aspectos de seu estilo de vida não revelados é através do exemplo de serviço 
sacrifical. Em outras palavras, embora ele tenha sido um filho glorioso que podia ser 
elevado bem alto, ele rebaixou seu ser glorioso. Indo abaixo dos pés dos pecadores e 
vivendo uma vida de sacrifício e serviço, ele revelou os aspectos ocultos sobre si mesmo. 
Além disso, através de sua vida de reticência, ele revelou os aspectos ocultos de sua vida 
que ele não pôde revelar para ninguém. Ele não pôde divulgar seus pensamentos internos 
nem mesmo para os doze discípulos. 
 
A razão pela qual Jesus não pôde expor o segredo é que ele sabia que embora ele mesmo 
entendesse o segredo do Céu, se ele o tornasse conhecido quando não havia ninguém que 
pudesse compreendê-lo, ele teria sido ridicularizado por satanás. Em outras palavras, ele 
tinha o desejo ardente de transmitir para a humanidade as coisas que o Pai tinha 
compartilhado com ele, mas porque não havia ninguém que entendia seus pensamentos e 
pudesse ouvi-lo, ele não pôde proclamar o segredo do Céu para a humanidade. Ele não 
pôde revelar os aspectos ocultos de seu coração diante da humanidade. 
 
Como resultado, ele foi empurrado a caminhar para a cruz e se colocar diante das 
autoridades e de Pilatos. Ele foi condenado pelo crime de “se proclamar o rei dos Judeus.” 
Naquele tempo, Jesus manteve seu silêncio e somente depois que Pilatos perguntou a ele: 
“Você é o rei dos Judeus?” Ele finalmente revelou sua identidade. 
 
As pessoas boas e justas no lado de Deus deveriam ter considerado que sua glória esperada 
era servir e adorar Jesus como seu rei. Ao invés, Jesus enfrentou o julgamento diante de 
Pilatos e foi condenado como um criminoso. Quando ele enfrentou o julgamento de satanás 
que não pôde ser evitado, ele quebrou seu silêncio. Falando em benefício da glória de Deus, 
ele falou a verdade como ela era. A partir disto podemos aprender que mesmo nas obras do 
Céu, quando satanás expõe a verdade e questiona sobre ela para o lado de Deus, o lado de 
Deus não tem escolha a não ser revelar o coração oculto. 
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Por outro lado, quando os santos no lado de Deus apontam os segredos ocultos dentro do 
coração de satanás, ele também não tem nenhuma escolha a não ser dizer a verdade. 
 
Jesus manteve dentro de si mesmo o conhecimento da restauração que ele não pôde revelar 
para ninguém. Em sua vida diária, ele não somente empurrou em frente a providência do 
Céu através de ações silenciosas de serviço, mas nos aspectos práticos de sua vida, ele se 
moveu adiante de todos para revelar a verdade oculta sobre a restauração. Portanto, vocês 
devem penetrar no coração de Jesus que pode refletir a ideologia de restauração e 
perguntar: “Seu coração não é assim?” 
 
Vocês Devem Entender o Segredo Não Revelado da Providência Através da Cooperação 
do Espírito Santo 
 
Vocês devem entender que a menos que tais pessoas apareçam, não importa quanto tempo 
passe na história, o segredo oculto profundamente dentro do coração de Jesus não pode ser 
revelado na terra. Além disso, vocês devem compreender o segredo da restauração que foi 
revelado através da vida de Jesus e o conhecimento de restauração dentro de seu coração. 
 
Somente depois que vocês fazem isso, vocês podem se colocar confiantemente diante de 
Deus e se colocar orgulhosamente diante de satanás. Em outras palavras, somente depois 
que vocês fazem isso, vocês podem se tornar aqueles que concluíram a restauração de uma 
vida vitoriosa. 
 
Jesus indenizou os 4.000 anos de história através dos trinta anos de sua vida. Ele 
aperfeiçoou o centro de restauração em benefício de todas as coisas no universo. 
Entretanto, até hoje, não houve nem mesmo uma única pessoa que pôde herdar todo o valor 
de Jesus, o valor do segredo mantido no fundo de seu coração e de sua vida não revelada. A 
pessoa que apareceu com este segredo interno e o segredo que cercava sua vida em seu 
tempo e lugar é o Espírito Santo. 
 
Embora vocês acreditem nas palavras do evangelho de Jesus, essas palavras somente não 
são suficientes para a restauração. O que vocês precisam é do Espírito Santo cooperando 
em suas vidas e vivendo com vocês. 
 
Portanto, tal como Jesus trilhou o curso de sacrifício e serviço, vocês devem trilhar o 
mesmo tipo de curso e ir diante da cruz antes que o segredo oculto da vida de Jesus possa 
ser divulgado por Jesus e o Espírito Santo. Além disso, o segredo interno de seu coração 
também será manifestado da mesma forma. 
 
Consequentemente, devemos saber hoje que a menos que nossa mente e nossa vida diária 
se tornem uma unidade na base de nossa unidade com o Espírito Santo, alcançada com sua 
cooperação, e a menos que possamos estabelecer um relacionamento de unidade entre Jesus 
e o Espírito Santo, não pode haver nenhuma vida verdadeira. Da mesma forma, com a ajuda 
do Espírito Santo, hoje estamos passando por um processo importante de compreender a 
verdade da restauração trancada dentro do segredo de vida e do coração de Jesus. Deste 
modo, nós que estamos no meio desse processo devemos nos tornar uma unidade com o 
Espírito Santo da mesma forma que Jesus e o Espírito Santo se tornaram uma unidade e 
formaram uma trindade centrada em Jesus.  
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Esta é a única forma que podemos estabelecer seguramente na terra um plano ou uma base 
sobre a qual o fundamento da vitória de Deus pode ser estabelecido. 
 
Além disso, quando vocês buscam o conhecimento oculto da vida verdadeira, mesmo se 
vocês estão recebendo a ajuda de Jesus e do Espírito Santo, esse tipo de vida somente 
contém uma parte do processo de restauração para uma vida inteira. A razão é que o 
segredo de restauração de uma vida inteira ainda permanece como o segredo do Céu. 
Consequentemente, mesmo se vocês alcançaram algo que tem um valor equivalente à vida, 
somente com isso, vocês não serão capazes de consumar isto. Ainda há aspectos escondidos 
da vida que Deus ainda não revelou através de Jesus e o Espírito Santo. 
 
As Coisas que Precisamos 
 
Devemos manifestar plenamente o valor da restauração do todo e demonstrar para muitas 
pessoas o valor do segredo da vida de Jesus. Ao mesmo tempo, devemos representar o 
valor do segredo interno que Jesus manteve. Devemos ser capazes de obter o 
reconhecimento de Deus para o valor da vida universal que combina Jesus e o Espírito 
Santo. 
 
Em que tipo de estado estamos? Embora vocês tenham o desejo de amar Jesus, vocês não 
têm sido bem sucedidos em amá-lo adequadamente. Por esta razão, vocês devem aprender 
sobre o serviço continuado e vida de devoção de Jesus e do Espírito Santo sobre os quais 
eles persistiram para o propósito de fazer a humanidade amar Deus. Vocês também devem 
aprender sobre como Deus não pôde amar Jesus tanto quanto Jesus tinha se esforçado em 
favor de todas as coisas. 
 
Agora se vocês não entendem esses conteúdos de amor e não podem cumpri-los, então não 
há nenhuma forma que vocês possam resolver a dor profundamente enraizada do Céu, e 
trazer a conclusão da história remanescente da restauração de Deus nesta terra. Então o que 
precisamos enquanto seguimos na direção do propósito da restauração da vida e a 
providência de restauração da vida no estágio de crescimento? O estágio de crescimento 
veio depois do curso de três anos de vida pública, o curso de crucificação e o curso de 
cooperação, no qual Jesus e o Espírito Santo estiveram trabalhando por 2.000 anos desde a 
ascensão. O que precisamos fazer é imitar o coração de bondade com o qual Deus amou 
Jesus e o Espírito Santo, e abraçou todo o universo em amor por 6.000 anos. Devemos 
então estabelecer o centro de amor no qual nossos corações podem trabalhar em unidade 
com os corações de Jesus e do Espírito Santo. Se vocês não podem cumprir estas coisas, 
então vocês não podem concluir a restauração a respeito de nosso estilo de vida, coração e 
vida. Vocês não podem criar um relacionamento com o amor de Deus, o qual tem o poder 
de manifestar completamente o valor de toda a vida e glória. 
 
Criar um Relacionamento de Amor com Deus 
 
Então o que precisamos fazer para criar um relacionamento com o amor de Deus? 
Precisamos atravessar o curso central que Jesus trilhou em sua vida e passar através de seu 
coração, o qual tinha se esforçado para o benefício da humanidade por 2.000 anos. Em 
outras palavras, devemos passar através do coração interno de Jesus, que se sentia 
angustiado sobre a situação da humanidade durante o curso histórico.  
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Devemos seguir através do coração interno do Espírito Santo, que esteve trabalhando desde 
a ascensão de Jesus até agora. Devemos simpatizar com o profundo sentimento de 
ansiedade do coração de Deus, que conduziu a providência pelos 6.000 anos desde a 
criação, e que agora está se esforçando para edificar o mundo ideal que está para vir. Se 
vocês não podem fazer isto, então vocês não serão capazes de cumprir todo o valor da 
restauração centrando no amor de Deus, o qual representa a glória eterna da vida. Vocês 
não devem esquecer isto. 
 
Portanto, tal como Jesus tinha trilhado o caminho, vocês devem trilhar o mesmo caminho 
que o Espírito Santo trilhou. Além disso, vocês devem seguir o curso e o exemplo dos 
apóstolos, nos quais eles esqueceram de todas as coisas, incluindo a consciência de sua 
própria existência, e viveram somente para o benefício de Deus, Jesus e o Espírito Santo. 
 
Quando vocês trilham esse tipo de curso, vocês podem finalmente ser capazes de dominar 
sua mente e seu estilo de vida, e a vida transbordará dentro de vocês. Vocês serão capazes 
de estar ligados com o amor de Deus. Além disso, o amor de Jesus será manifestado através 
de vocês, e o amor do Espírito Santo residirá dentro de diferentes aspectos de Sua vida. 
Vocês devem entender claramente isto. 
 
Oração  
 
Pai amado! Onde lágrimas fluem sobre lágrimas, permita que possa haver uma passagem 
para a emoção do Céu que não pode ser bloqueada. Sabemos que onde a emoção celeste 
pode atravessar, a conexão com a vida será feita, para que o karma de amor escondido no 
Céu seja revelado. Sabemos que isto deve se tornar conectado através da terra. Pai, 
sabemos que o jardim no qual todas as coisas são restauradas é o jardim de amor, o jardim 
de vitória e o jardim de glória que o Senhor deseja. Para o propósito de realizar este tipo de 
jardim, sabemos que devemos reivindicar de volta a vida, amor e glória que podem fazer o 
Senhor feliz por causa de nossa própria vida de serviço. Ao mesmo tempo, devemos 
cultivar a nós mesmos. 
 
Devemos entender o coração de Jesus e do Espírito Santo, que não pôde revelar 
completamente a vontade do Céu diante da humanidade, embora eles mantenham isto 
dentro de seus corações. Eles não podem proclamar isto para a humanidade embora tenham 
o desejo ardente de fazer isto. Eles esperam que a humanidade possa liberá-los desta 
angústia, ansiedade e situação. Devemos também conhecer o coração e situação do Pai, que 
deve reservar as palavras que não deveriam ser faladas através de Jesus. Não somente isso, 
mas também não estamos cientes do fato que diante de nós repousa a história não realizada 
na qual devemos compreender, e alcançar a liberação. Nesse fundamento, devemos declarar 
diante do Céu: “Esta não é a vontade do Pai escondida dentro do segredo?” 
 
Assim, quando pensamos sobre o fato que conosco permanece a responsabilidade de 
concluir até mesmo as tarefas que Jesus deixou incompletas na terra com a ajuda da 
Trindade, sabemos que devemos divulgar o desejo do coração interno, que está oculto 
dentro de Deus. Isto não é conhecido por Jesus, o Espírito Santo e nem todos os incontáveis 
seres viventes, nem para todos que se sacrificaram para o benefício da vontade da 
providência até agora. Depois de ter concluído isto, se podemos destacar, este não é o 
desejo ardente do Pai sobre o qual o Senhor não pôde falar? 
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Então podemos receber o amor definitivo que o Pai tem salvaguardado bem fundo em Seu 
coração. Em virtude disto, podemos manifestar diante da humanidade o centro do amor que 
flui a partir do Pai. Isto é o que devemos cumprir. 
 
Pai, estamos agora recebendo Seu amor, assim, por favor, permita-nos ser responsáveis e 
cumprir esta façanha. Meu Pai, eu ofereço ansiosamente meu desejo e esperança. Somente 
depois que esta tarefa é cumprida, o desejo dentro do coração de Jesus pode ser realizado, 
como também o desejo do Pai que esteve se esforçando para conduzir a providência de 
6.000 anos. 
 
Deste modo, Pai, por favor, cumpra através de nós o padrão do ideal de restauração que o 
Senhor manteve em Seu coração desde a criação. Por favor, permita-nos edificar o reino de 
mil anos com esse padrão como o fundamento. Permita-nos alcançar a realidade de Seus 
ideais, para que a humanidade na terra possa herdar totalmente o coração interno do Pai 
estendendo além de trilhões e bilhões de anos, pela eternidade, sem limites. 
 
Por favor, guie-nos a remover todas as condições que podem provocar a acusação de 
satanás, e como o representante de céu e terra, cumprir a restauração total. Permita que nos 
tornemos filhos que podem reivindicar de volta a glória do Pai e oferecê-la ao Senhor. Pai 
amoroso, eu ardentemente faço este desejo. 
 
Até agora, estivemos nos esforçando em um estado trivial e inferior. Quando interagimos 
com uma pessoa, temos nos esforçado para sermos elevados, e em uma reunião, temos 
buscado nos fazer conhecidos. Contudo, Jesus sabia que Deus não podia afirmar Sua 
dignidade diante de todas as coisas, assim, sem preocupação com a dignidade de Deus, ele 
não se atreveu em entrar em cena, e abaixou a cabeça em humildade. Além disso, sabemos 
que ele estava concentrando todo seu pensamento para o propósito de desbravar um 
caminho exemplar diante dos inimigos. Por favor, permita-nos também trilhar esse caminho 
com alegria. 
 
Jesus estava mais preocupado em confortar Deus do que sobre seu próprio conforto, porque 
ele sabia que a humanidade não podia resolver as tristezas enraizadas no fundo do coração 
de Deus. Da mesma forma, devemos agora nos tornar filhos e filhas filiais que podem 
compreender esse coração de Jesus, e consolá-lo. Pai amado, por favor, conduza-nos. 
Desejamos ansiosamente por isto. 
 
Por favor, divulgue para nós, através de Jesus e o Espírito Santo, o coração angustiado que 
o Pai tem mantido oculto por 6.000 anos. Fazendo isso, esperamos sinceramente que o 
Senhor possa nos guiar para confortar esse coração do Pai, e nos tornarmos os campeões da 
restauração que podem representar a glória da vitória. 
 
Por favor, permita-nos compreender que se não podemos nos tornar os heróis vitoriosos em 
relação ao estilo de vida, coração, poder de vida e o curso de vida desconhecidos pela 
humanidade, este grande feito não pode ser realizado. Da mesma forma, isto não pode ser 
realizado se não podemos nos tornar os reis da reticência. Permita-nos entender que a 
menos que a luta com satanás chegue ao fim, este destino não será concluído. 
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Agora, por favor, conduza-nos para que possamos começar a partir do ‘um’ e atravessar 
todo o curso de conflito, e então nos colocarmos diante de Deus e receber Suas palavras de 
bênção para herdarmos Seu coração. Por favor, permita-nos forjar o relacionamento de 
vitória em benefício da vontade do Pai. 
 
Eu oro fervorosamente que o Senhor possa nos proteger. Permita que a Trindade nos ajude 
até obtermos o direito para herdar a obra gloriosa do Pai. Oferecendo todas as coisas ao Pai, 
tirando todas as coisas ruins e vencendo sobre satanás, obteremos as qualificações para ser 
heróis vitoriosos. 
 
Eu oro todas estas coisas no nome do Senhor. Amém. 
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Vamos Reivindicar o Ideal Eterno de Deus 

7 de outubro de 1956  

Antiga Sede da Igreja 

 
I Coríntios 13: 1-13: Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não 
tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o 
dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda 
a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda 
que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o 
meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é 
sofredor, é benigno; o amor não é invejoso; o amor não trata com leviandade, não se 
ensoberbece. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não 
suspeita mal; Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade; Tudo sofre, tudo crê, 
tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha; mas havendo profecias, serão aniquiladas; 
havendo línguas, cessarão; havendo ciência, desaparecerá; Porque, em parte, 
conhecemos, e em parte profetizamos; Mas, quando vier o que é perfeito, então o que o é 
em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como 
menino, discorria como menino, mas, logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas 
de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face; 
agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, 
permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior destes é o amor.  
 
Oração 1 
 
Pai de amor, chegamos ao entendimento que Sua lamentação é não ter ninguém que possa 
trazer a conclusão da história de conflito, a qual permanece como a fonte de dor e 
sofrimento para o Céu. A humanidade deveria arrancar a raiz da queda que eles ajudaram a 
implantar. Contudo, embora uma longa história tenha se passado, eles não têm sido capazes 
de arrancar essa raiz fundamental de pecado. Pai, por favor, permita que eles possam 
arrancá-la.  
 
Eu desejo ansiosamente que o Senhor permita que todos na plateia reunida aqui hoje sejam 
movidos por Seu coração e se tornem unidos com ele. Permita-nos herdar Seu coração de 
ansiedade, e nos tornarmos possuídos pelo desejo que o Senhor ostenta. Por favor, permita 
que nos tornemos os bravos soldados que podem assumir a responsabilidade pela história 
restante de dor e luta com os incontáveis inimigos satanases, avançando como 
representantes de céu e terra. 
 
Até que possamos criar o jardim de felicidade no campo de batalha, e compartilhar uns com 
os outros o amor eterno do Pai, por favor, permita que cada um de nós carregue a 
responsabilidade pela vontade do Pai e marche em frente. Pai amoroso, Eu desejo 
ardentemente que o Senhor permita que cada um de nós se torne os filhos e filhas corajosos 
do Pai que podem representar toda a vontade do Pai e lutar com satanás. 
 
Por favor, permita-nos entender neste momento qual direção do Céu nossa mente está 
seguindo e qual direção do universo nosso corpo está seguindo. Por favor, permita que nos 
tornemos os filhos de alegria que podem resolver as tristezas e sofrimentos do Pai. 
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Nossas mentes e corpos não puderam ser abraçados dentro de Seu peito até agora. Pai, por 
favor, nos aconselhe, e ordene que Seu poder possa corrigir a posição de nossas mentes. 
Ajuste a direção de nossa mente corretamente, para que possamos seguir na direção do 
caminho da esperança que o Senhor deseja. 
 
Por favor, permita-nos experimentar com nossa mente e nosso corpo a graça de felicidade 
do Pai. Por favor, conceda o milagre de recriação centrando em nós mesmos. Ao fazer isso, 
no fundamento de lutar com a raiz de pecado e prevalecendo sobre ela, permita-nos 
experimentar o amor do Pai e retornar glória ao Pai. Pai amoroso, sinceramente oferecemos 
nosso desejo. 
 
Pai, não permita que os filhos que estão reunidos neste momento caiam nas tentações dos 
incontáveis satanases. Por favor, permita que eles sejam oferecidos como o sacrifício de 
glória no altar do Pai. 
 
Permita que nós, que nos prostramos diante do Pai enquanto encaramos a santa e majestosa 
presença, possamos compreender nossas próprias ausências e fazer uma confissão. Eu 
desejo profundamente que nós, como sacrifícios mansos, nos tornemos filhos que buscam a 
graça da expiação do Pai e se tornam a forma que o Pai está buscando. 
 
Por favor, não permita que estas pessoas derramem lágrimas de lamentação. Não permita 
que elas trilhem os passos pelos quais satanás possa zombar delas. Esteja presente com elas 
para que suas mentes e corpos possam ser cativos pelo Pai. Permita que este momento seja 
uma oportunidade quando elas possam ser intoxicadas pela graça da vida eterna, a graça da 
ressurreição, a graça do amor e ser oferecidas como o sacrifício ideal que pode trazer 
felicidade. Pai, fazemos este nosso desejo sincero. 
 
Pai, esta noite sagrada é o momento da promessa quando a bênção pode ser concedida para 
toda a humanidade. Permita que a graça da alegria recaia sobre cada congregação sagrada 
que se reúne em benefício dos 2,4 bilhões de pessoas da humanidade. Cumprimentamos os 
últimos dias. Por favor, derrame o fogo do Espírito Santo como uma pessoa derrama água, 
para que Seus filhos escolhidos possam ser unidos como uma unidade como aqueles que 
prevalecem sobre este mundo de escuridão. Que eles possam erradicar todo mal em 
benefício do coração de sofrimento dos 6.000 anos. 
 
Primeiramente, abençoe os 3.000 altares que representam os trinta milhões de pessoas. Pai, 
eu desejo ansiosamente que o Senhor permita que Seus filhos, que estão oferecendo toda a 
sua energia, coração e fidelidade em benefício dos 3.000 altares, se tornem Sua oferta 
eterna. 
 
Por favor, não permita que eles se tornem endividados com o Pai no campo de batalha que 
resta. Por favor, permita que eles recebam a graça da vitória eterna. Até que possamos 
construir o jardim ideal que pode manifestar o coração por trás da bênção do Pai na terra, 
por favor, permita que possamos ter a mentalidade de soldados invencíveis e estabelecer a 
vontade do Pai.  
 
Nesta noite, há muitos filhos que falharam em participar nesta ocasião, assim, onde quer 
que eles possam estar, por favor, esteja com eles da mesma forma. 
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Por favor, guie-os a proclamarem Sua vontade em todos os lugares, que é o que o Senhor 
quer cumprir nos últimos dias. Permita que eles edifiquem o altar de alegria no qual céu e 
terra possam estar juntos em harmonia. 
 
Desejando profundamente que o Senhor permita que nos tornemos filhos que derramam 
todo seu coração e energia para cumprir Sua vontade com uma mente singular, oramos no 
nome do Senhor. Amém. 
 
O título do sermão a ser dado é “Vamos Reivindicar de Volta o Ideal Eterno de Deus.” Eu 
falarei brevemente sobre este tema. 
 
O Ideal de Deus de Criação 
 
Quando Deus começou pessoalmente a obra de criação deste mundo, Ele estabeleceu o 
único objetivo de estabelecer o hyung-sang ideal encontrado dentro de Seu próprio coração 
como um corpo substancial eterno. Vocês sabem muito bem que Ele começou o trabalho de 
criação para que depois de ter estabelecido este único corpo substancial, Ele pudesse 
estabelecer um único ideal de reciprocidade e viver dentro da eterna alegria e realização. 
 
Entre todas as criações que Ele criou com extremo esforço, Deus escolheu o homem como 
o centro de todos os ideais. Contudo, porque um único homem se colocou em oposição ao 
desejo original de Deus, embora uma longa história tenha se passado desde esse tempo até 
agora, a humanidade perdeu qualquer tipo de relacionamento com os ideais pelos quais 
Deus esperava. 
 
O curso da história no qual Deus tentou reivindicar o homem de volta para o propósito de 
realizar o ideal é o curso da providência, o curso de salvação e o curso de pioneirismo. O 
ideal de Deus desejado a partir de Seu coração interno afeta todo o universo criado. 
Contudo, devido ao erro de um único homem, esse ideal não pôde ser encontrado em 
nenhum lugar no universo criado.  
 
Portanto, a única vontade, através da qual Deus está tentando reivindicar de volta a vontade 
da providência através da história de pioneirismo e salvação, é levantar um homem e fazê-
lo materializar o ideal que Deus tinha visualizado em Seu coração interno. Ao fazer isso, 
Deus não pode se regozijar; Ele também espera estabelecer esse ideal de felicidade como o 
ideal eterno do homem, e o homem deve retornar isto para Ele como a condição de glória. 
 
Portanto, devemos entender que Deus no Céu está chamando cada um de vocês. Deus no 
Céu esteve se esforçando até agora, esperando que cada um de vocês se torne o centro que 
realiza seus ideais. Entretanto, o ideal que Deus espera não pode ser realizado enquanto 
permanecemos na realidade de imperfeição, e não podemos distinguir entre a vontade de 
Deus, a vontade do homem e a vontade de satanás. 
 
Onde quer que olhamos, esquerda, direita, acima ou abaixo, devemos cumprir o ideal de 
Deus. Vocês sabem através do Princípio que aqueles na esquerda e na direita, aqueles que 
estão na terra como também os santos no céu, todos inconscientemente esperam por esse 
ideal. 
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Inúmeros sábios desbravaram este caminho, mas há algo que eles não entenderam 
claramente, com o pensamento: “Quando é o dia que os novos ideais de Deus de luz 
emergirão nesse mundo escuro? Quando será essa hora? Que momento isto ocorrerá?” 
 
Consequentemente, depois de se tornarem conectados ao coração do ideal de Deus, vocês 
devem possuir o elemento do ideal eterno e imutável, baseado no qual vocês podem dizer: 
“Esta é a mesma esperança pela qual o Senhor tem sonhado em Seu coração. Este é o 
mesmo ideal que o Senhor esteve buscando.” Tendo feito isso, através de suas mentes, 
corpos e ambientes, vocês devem estabelecer os fundamentos nos quais realizar a felicidade 
única. Se vocês não podem estabelecer tais fundamentos de felicidade, o ideal de Deus não 
pode ser encontrado e erigido no mundo da criação. 
 
A Realização do Ideal de Deus e a Responsabilidade Humana 
 
Onde é encontrada a questão mais importante? Ela não é encontrada dentro da criação e 
nem no mundo espiritual, nem é encontrada com os anjos no mundo espiritual. Ela repousa 
com vocês que são o centro do todo, o único padrão, o núcleo e os mestres da criação. 
Deste modo, vocês devem entender que são o centro e o padrão que determina o destino do 
ideal de Deus. 
 
A alegria sentida no dia do aparecimento do único ponto focal e o centro de céu e terra, o 
qual foi reprimido pela morte, é a esperança daqueles entre nós que estão atravessando o 
curso da história atualmente. Também é a vontade da providência de Deus, que esteve 
lutando com incontáveis maus espíritos. 
 
Por esta razão, se vocês estão para possuir o coração ansioso pelo ideal de Deus agora, 
então vocês devem primeiramente cultivar a si mesmos para estarem em perfeita harmonia 
e uníssonos com o coração interno de Deus. Tendo alcançado isto, tal como a natureza se 
comporta de acordo com as leis, devemos agir com nossas mentes centradas no coração 
celeste. E além disso, vocês devem entender que a menos que estabeleçamos o centro do 
coração que pode conectar isto ao ponto culminante universal do Céu, o ideal eterno de 
Deus não pode entrar em um relacionamento eterno com o mundo da criação. 
 
Quando entendemos nossa mente e corpo agora, há uma parede que nos bloqueia do Céu? 
Há uma parede entre nossas mentes e corpos? Há uma parede que bloqueia nossos corpos 
de todas as coisas? Sendo que tais paredes existem, o ideal eterno de Deus não pode ter 
qualquer relacionamento com vocês. 
 
Agora devemos abrir a porta de nossos corações. Depois de purgar todo mal e pecado, 
devemos estabelecer o padrão de harmonia. Depois disso, devemos receber a graça natural 
que nos fará sentir intensamente o caráter celeste e agir de acordo com ele. Devemos então 
encarar Deus e começar a trabalhar na direção da realização de Seu ideal. 
 
Não obstante, porque a humanidade decaída está em um lugar distante desse padrão, tem 
que haver algum trabalho árduo que trará a humanidade para esse padrão. Esse trabalho não 
é nada mais além da história da providência de restauração. Devemos manter em nossas 
mentes que Deus tem conduzido a história da providência que buscou cumprir a vontade 
enviando profetas e sábios até agora. 
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Agora devemos apenas marchar em frente. Para fazer isso, vocês primeiramente devem 
obter o valor do corpo criado como o símbolo da criação e o valor da mente criada como o 
centro do corpo e representante da natureza celeste. Desta forma, o caráter interno de Deus, 
que existe como o centro de todos os seres criados, este coração interno que emana a partir 
do coração central do todo, deve passar através de nossas mentes e corpos. Então, passando 
através da esfera de nossas vidas diárias, isto será finalmente manifestado como um 
movimento que inclui todas as coisas e imagens. Devemos cumprir tudo isto através de 
nossos próprios seres. 
 
O Relacionamento Entre Deus e o Homem e o Objetivo das Atividades de Satanás 
 
Deus esteve trabalhando para restaurar a humanidade, que caiu a partir da realidade do 
domínio de Deus, de volta para o estado original. Contudo, como foi essa história? Com o 
princípio de criação, Deus criou todas as coisas como objetos substanciais simbólicos, e 
criou a humanidade como objetos substanciais em imagem. Portanto, enquanto um ser 
substancial permanece como o padrão ideal de nossas mentes, passaremos a possuir a 
ligação inquebrável. 
 
Aquele que está obstruindo essa ligação e cortando o caminho de comunicação é ninguém 
mais além de seu inimigo, satanás. É com satanás que vocês devem lutar. Vocês devem 
obter o relacionamento eterno de vitória e trazê-lo à subjugação natural. Não obstante, 
sendo que o jardim ideal de Deus não é materializado hoje ou amanhã, e enquanto o desejo 
de Deus não é manifestado em todo o universo através de nossas mentes e corpos, então 
satanás não pode ser eliminado. 
 
Deus tem ideais sobre nossas mentes, nossos corpos e todas as coisas. Contudo, satanás se 
coloca em oposição a isto e está lutando contra sua realização. Portanto, deve vir o dia de 
esperança quando podemos assumir responsabilidade por isto e subjugar satanás no nível 
mundial. 
 
Porque a condição causada por satanás permanece, o ideal de Deus não pode ter qualquer 
relacionamento conosco. Consequentemente, para o benefício do cumprimento de Seus 
ideais, Deus encontrou um único herói que pode se levantar contra satanás e superá-lo. Essa 
pessoa é Jesus Cristo. 
 
Não obstante, hoje as portas que conectam a criação com nossos corpos, os nossos corpos 
com nossas mentes, e nossas mentes com o Céu estão todas fechadas. É Jesus e o Espírito 
Santo que vêm abrir as portas da mente, do corpo e dos objetos desejados para que possa 
haver livre comunicação. 
 
Qual era o propósito imutável pelo qual Jesus veio à terra? Era realizar os ideais de Deus a 
qualquer custo e por quaisquer meios. Primeiro, era restaurar a mente do homem, o corpo 
do homem, e então o mundo da criação. Embora Jesus veio com esta ideologia e ideais do 
todo, porque os Israelitas escolhidos não acreditaram nele, ele somente foi capaz de 
estabelecer os ideais do coração que representavam a natureza do coração de Deus antes 
dele falecer. Consequentemente, hoje devemos entender a vida e a história de Jesus até que 
ele possa cumprir os ideais do coração, em outras palavras, os ideais espirituais. 
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Jesus demonstrou para nós o caminho da vitória de coração, que nos conduz ao 
cumprimento do ideal que Deus deseja. Em outras palavras, ele nos demonstrou o caminho 
de obter a vitória sobre satanás. Portanto, quando confiamos em Jesus e seguimos em busca 
dos ideais, não estamos buscando alguns ideais contritos na esfera do tempo; estamos 
buscando os ideais eternos de Deus.  
 
Esta é a missão designada para cumprir todo o caráter de Jesus, a esperança de Jesus, as 
crenças e ideologias de Jesus, a vida de Jesus e o amor de Jesus. Esta não é uma missão 
temporária, mas uma missão que representa a eternidade. Vocês devem entender que Jesus 
era aquele que estava lutando para completar este tipo de missão. 
 
O que precisamos possuir enquanto estamos tentando buscar e materializar os ideais de 
Deus? Devemos possuir o elemento de eternidade de Deus. A razão é que mesmo se o 
tempo e a era mudam, o ser eterno de Deus não muda. 
 
Deste modo, vocês devem entender que os ideais que Deus possui são ideais eternos. 
Portanto, o ideal definitivo que nós, a humanidade, devemos buscar é o ideal eterno que 
Deus busca. Vocês devem lutar hoje, amanhã e pelo resto de suas vidas até o dia que 
possam fazer desse ideal uma parte de sua carne e sangue. 
 
A Fé, Esperança, Amor e Vida que Jesus Estabeleceu 
 
Quando Jesus veio a terra e buscou os ideais eternos de Deus, ele lutou para implantar fé 
eterna em benefício das pessoas descrentes de Israel. Houve muitas pessoas no curso da 
história que acreditavam em Deus, mas os limites da esperança e fé delas estavam 
confinados dentro delas mesmas. Jesus sozinho não estabeleceu sua fé e desejo para seu 
próprio benefício. Sendo que ele se colocou como o ideal eterno de Deus, ele ofereceu sua 
vida para cultivar a fé que pode se igualar aos elementos do ideal, em outras palavras, a fé 
eterna. 
 
Qual era o único centro que Jesus esperou durante os trinta anos de sua vida? No curso de 
história de 4.000 anos que levaram até esse tempo, incontáveis profetas e sábios tentaram 
erigir o padrão, mas sua fé não pôde dar um passo além do limite do povo e do mundo. 
Assim, o centro da vida de Jesus girava em torno de sua tentativa de ir além desse padrão e 
cumprir os ideais eternos de Deus e estabelecer a fé eterna. 
 
Portanto, a fé de Jesus não buscava sua própria salvação. Seu propósito não era sua própria 
salvação, e também não era apenas salvar a terra. Entendendo o coração de Deus, que 
esteve trabalhando através da providência desde o início da história através do curso 
histórico até o ponto de culminação, Jesus esteve tentando restaurar todas as coisas. 
 
E além disso, para erigir o ideal eterno de Deus, Jesus lutou com satanás para estabelecer o 
padrão eterno que a história nunca tinha testemunhado antes, o único padrão que nunca 
mudará pela eternidade. Vocês devem entender que, porque este era o tipo de homem que 
Jesus era, ele foi capaz de estabelecer a condição de fé eterna diante de Deus, que esteve 
buscando o ideal eterno. 
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Portanto, devemos aprender a partir do exemplo de fé de Jesus. A seguir, devemos entender 
que Jesus gastou trinta anos de sua vida tentando erigir o padrão de esperança do Deus 
eterno, o fundamento de fé eterno, imutável e firme. Ele fez isto indo além das barreiras de 
si mesmo, da sociedade, da nação, do mundo e do universo. Quando acreditamos em Jesus, 
devemos seguir aquele que estabeleceu um padrão de fé eterno que nunca tinha sido 
testemunhado antes. 
 
Além disso, devemos na sequência herdar a esperança de Jesus. A esperança de Jesus não 
estava limitada a seu próprio ser. Esta era a esperança que incluía todas as esperanças pelas 
quais incontáveis antepassados na história estiveram esperando por um longo tempo. E 
além disso, ele possuía a esperança que representava a esperança eterna de Deus, que estava 
arraigada no céu e terra. 
 
Isso não é tudo. Ao erigir fé em relação ao Céu, Jesus engendrou esperança e um 
relacionamento de vida e amor. Deste modo, ele trilhou através do curso de conflito por 
trinta anos de sua vida para estabelecer sua esperança como a esperança eterna, e para 
estabelecer sua vida como a vida eterna.  
 
O maior valor que Jesus sentiu sobre sua vida foi quando, representando todo o mundo da 
criação, ele recebeu os elementos da vida eterna de Deus, que existe pela eternidade como o 
centro da vida. Porque ele era o possuidor deste tipo de vida eterna, nenhum poder de 
satanás pôde ter qualquer efeito sobre ele. Além disso, o amor que Jesus demonstrou não 
era o tipo de amor egoísta e limitado que a humanidade possui atualmente. Este era um 
amor imutável que o capacitou a morrer para o benefício de realizar o ideal eterno de Deus. 
Portanto, o coração de Deus, que amava Jesus a partir do Céu, podia representar toda a 
humanidade. Vocês devem entender que finalmente no céu e na terra, Jesus passou a 
possuir o coração de amor imutável que pode representar o ideal eterno do coração de Deus 
e representar todo o universo e toda a humanidade. 
 
A Atitude Correta de Fé em Relação a Jesus  
 
Herdamos a vontade da providência que Jesus estabeleceu desta forma com a fé, desejo, 
vida e amor. Devemos compreender a vontade da salvação que ele erigiu através desse 
curso de sofrimento. Além disso, devemos seguir o exemplo do curso que Jesus estabeleceu 
utilizando a cruz como seu escudo e se extinguindo para estabelecer o padrão de expiação. 
 
Além disso, nós que permanecemos na realidade de limitação devemos buscar pela fé 
ilimitada de Deus, a esperança ilimitada de Deus, a vida ilimitada de Deus, o amor 
ilimitado de Deus, e refletir a vida de Jesus, que passou trinta anos em amarga angústia. 
Vocês devem entender que Jesus, que era o mestre de todo o universo, o salvador da 
humanidade e o mestre da terra, lutou com sua vida em risco para o benefício de 
estabelecer a condição para realizar o ideal eterno de Deus em relação à esperança, fé, vida 
e amor. 
 
E além disso, vocês devem observar a criação com o mesmo coração de Jesus, e sentir os 
mesmos sentimentos de Jesus. Além disso, vocês devem entender que ele lutou enquanto 
esperava por esse tipo de aspiração, esperança e ideal. 
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Vocês não devem pensar que ele era algum personagem histórico cuja vida não teve grande 
significado. Vocês devem sentir Jesus como alguém que habita dentro de sua mente e 
acompanha vocês. Vocês devem despertar para o elemento de vida que pode cumprir o 
ideal eterno de Deus. Assim, sua fé deve se tornar comparável à fé de Jesus. Suas 
esperanças devem se tornar comparáveis à grande esperança de Jesus. Sua vida e amor 
também devem ser comparáveis aos de Jesus. 
 
Vocês devem seguir o exemplo do centro de Jesus, o qual representava todo o elemento 
ideal de Deus. Vocês devem herdar a fé, vida e amor de Jesus, como também seu coração 
central que lutou para estabelecer todas estas coisas, e devem cumprir todas estas coisas. Se 
não há ninguém que pode cumprir isto, então a vontade de Jesus na terra, a qual ele não 
pôde cumprir devido a sua morte na cruz, nunca será cumprida. Porque o curso que Jesus 
não pôde concluir ainda permanece, a vontade da providência está reservada para nós. 
 
Portanto, devemos tentar sentir o sung-sang de Jesus através de nosso corpo e através de 
todas as coisas. Desta forma, o sung-sang de Jesus deve se tornar uma unidade com nosso 
sung-sang e se juntar com o ideal do Deus eterno que representa todo o universo. Agora 
vocês devem entender o que o destino de Jesus na cruz profetizou. Essa passagem da cruz 
cumpriu a fé eterna. Foi a cruz que capacitou Jesus a experimentar a esperança eterna de 
Deus. É a cruz que nos aconselhou a possuir também a vida e amor eternos de Deus. Vocês 
também devem entender que pela virtude da cruz, o caminho de salvação que veio como 
resultado da história de angústia é a condição que pode nos transferir para a fé eterna, a 
esperança eterna, a vida eterna e o amor eterno de Jesus. 
 
Não obstante, porque a fé de Jesus, que veio representando toda a humanidade no universo, 
não pôde ser manifestada para o todo, Jesus fez um apelo de amargura na cruz. Em outras 
palavras, porque a esperança que Jesus desejava cumprir em benefício da humanidade não 
pôde ser realizada no nível mundial, a cruz foi um apelo de amargo ressentimento. Se 
naquele tempo, a fé, esperança, vida e amor que Jesus desejava que tivessem aparecido, não 
teria havido o apelo de ressentimento da cruz. 
 
O que Deve Ser Cumprido Através da Crucifixão 
 
Deste modo, o que precisamos cumprir através da crucifixão? Devemos obter a posse sobre 
a fé eterna e a esperança eterna que Jesus tinha, a vida eterna que Jesus viveu, e o amor 
eterno pelo qual Jesus esperava. Hoje não é suficiente para nós, oferecer a fé, esperança, 
vida e amor eternos estabelecidos diante da cruz como aqueles que pertencem a Jesus. 
 
Devemos carregar sua cruz e possuir sua fé eterna como nossa própria fé, sua esperança 
eterna como nossa própria esperança, e sua vida e amor eternos como nossa própria vida e 
amor. Além disso, devemos também possuir os elementos dos ideais de Deus, os quais 
Jesus lidou quando estava carregando a cruz pelo benefício da humanidade. A seguir, tal 
como ele tinha os discípulos principais a quem ele pôde conceder fé eterna, esperança 
eterna, vida eterna e amor eterno, devemos também elevar este tipo de pessoas. Se vocês 
estabelecem a condição de ter fracassado em cumprir a fé, esperança, vida e amor que 
receberam de Jesus, então estas coisas emergirão nos últimos dias como as condições de 
julgamento em relação a vocês. 
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Nos últimos dias, Deus virá até vocês e perguntará se vocês têm compensado o débito de fé 
eterna que Jesus deixou para trás. Ele perguntará se vocês pagaram de volta o débito de 
esperança, o débito de vida e o débito de amor. Quando enfrentam tal situação, vocês 
devem ser capazes de dizer a mesma coisa que Jesus disse na cruz: “Tudo está consumado.” 
Hoje devemos ser capazes de dizer que cumprimos plenamente o esforço do Deus eterno 
que Ele tinha estabelecido antes de Jesus. Entretanto, vocês devem entender que a menos 
que apareça esse homem na terra, a vontade culminante da providência de Deus não pode 
ser alcançada. 
 
Jesus estabeleceu o elemento central que Deus tinha desejado durante os 4.000 anos do 
curso da história. Para expandir a condição de salvação espiritual e interna ao nível 
mundial, Jesus e o Espírito Santo estiveram trabalhando até agora. Deste modo, a menos 
que possamos manifestar os elementos do ideal interno do Deus eterno como fé, esperança, 
vida e amor eternos no nível externo, então os 2.000 anos da providência de Jesus serão 
totalmente prejudicados. Vocês devem entender isto. 
 
Agora vocês entraram no curso de fé no qual estão tentando seguir o exemplo de Jesus e até 
mesmo sentir o coração de Deus. Contudo, primeiramente vocês devem refletir sobre até 
que extensão vocês acreditam. Vocês ostentam sua fé dentro da realidade de suas próprias 
afirmações, as quais foram erigidas com seus próprios conceitos? Quando comparado com 
a fé de Jesus, que representou todo o universo, se há alguma diferença, vocês serão julgados 
exatamente na mesma extensão nos últimos dias. 
 
Qual é a esperança que vocês ostentam hoje? A esperança que vocês ostentam em seu 
interior como um conceito é uma esperança egoísta. Vocês devem testemunhar a esperança 
de Jesus como se ela fosse sua própria. Ao fazer isto, vocês devem dar um passo além de si 
mesmos e passar a possuir a esperança de Jesus, que representou o ideal eterno de Deus. 
Contudo, se há alguma distância entre a esperança de Jesus e sua própria esperança, vocês 
devem entender que essa distância será a condição de julgamento nos últimos dias. 
 
O mesmo é verdade para a vida. Se acreditamos em Jesus e alcançamos vida, então essa 
vida não é para nosso próprio benefício. Essa vida está destinada a restaurar este povo e 
harmonizar os incontáveis santos. É a vida que deve representar o coração de Jesus, que 
encarnou a eternidade de Deus diante da cruz e dos ataques de satanás. Mesmo quando ele 
enfrentou a morte na cruz, Jesus não hesitou enfrentar o ataque dos inimigos. 
 
Jesus não é a pessoa que vocês pensavam que conheciam. Ele era alguém que tentou 
entender o coração de Deus, que esteve lutando com o inimigo satanás por 4.000 anos pelo 
benefício da humanidade. Jesus era alguém que tentou sentir amor eterno. Quando vocês 
passam a respeitar este coração ilimitado de Jesus, vocês sentirão que isto se torna o centro 
de sua fé. 
 
Portanto, o grau no qual Jesus sentiu o amor do Céu era forte o suficiente para substituir o 
ideal eterno de Deus, o qual pôde ajudá-lo a superar qualquer tipo de dificuldade e 
tribulações na terra. Vocês devem entender que, porque Jesus estava nessa situação, ele 
esqueceu sobre o fato que estava trilhando o caminho de morte devido aos erros de seus 
inimigos, e ele orou para o benefício da humanidade. 
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O Amor Por Trás da Crucifixão 
 
Ao acreditar em Jesus atualmente, vocês têm recebido amor ilimitado e vida ilimitada de 
Deus. Contudo, vocês devem refletir sobre qual realidade de vida estão habitando. 
 
Jesus entendeu o amor eterno e ideal de Deus que, depois da criação de todo o universo, 
estava em grande agonia enquanto tentava abraçá-lo. Portanto, enquanto ele estava na terra, 
Jesus amou Deus mais do que ele amou a si mesmo, sua família ou seu povo e o mundo. 
 
Possuindo o amor de Deus, que era o centro de todo amor, e em benefício dos incontáveis 
profetas e sábios que vieram e foram durante o curso da história, não importa quanta 
dificuldade ele tenha enfrentado, Jesus esqueceu tudo isso para cumprir a vontade da 
providência que eles não puderam concluir. Enquanto sentia o coração que conseguiu amar 
Deus, ele deixou algo como legado, e isso não é outra coisa além do amor por trás da 
crucificação. Vocês devem contemplar profundamente isso. 
 
Se há um julgamento nos últimos dias, então quando o amor que flui a partir de Deus, e é 
manifestado através de Jesus alcança vocês, vocês já devem ter preparado o fundamento em 
seus corações para receber o amor e mantê-lo pela eternidade. Se vocês carecem desse 
fundamento, então vocês não podem ir confiantemente diante de Deus no tempo do 
julgamento nos últimos dias. 
 
Consequentemente, vocês devem agora entender que diante de nós repousa a grande e 
suave esperança e ideal de Jesus. Esse grande e suave ideal foi manifestado na terra através 
de Jesus Cristo. Portanto, hoje estamos tentando acreditar em Jesus e seguir seu exemplo. 
 
Mesmo depois de ir para o mundo espiritual, Jesus ainda está lutando com satanás em 
benefício do mundo interno. Para cumprir os ideais eternos de Deus, com o Espírito Santo e 
os inúmeros soldados celestes e anjos no Céu, ele esteve lutando com satanás por nós. 
 
Não devemos possuir apenas como nossa própria, a fé dada a nós, a esperança confiada a 
nós, a vida demandada de nós e o amor desejado a partir de nós. Vocês devem manter em 
mente que se possuímos estas coisas somente como nossas posses, então o ideal eterno de 
Deus não terá nenhum relacionamento conosco. 
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Jesus é o Herói da Revolução Universal  

11 de novembro de 1956  

Antiga Sede da Igreja 

 
João 14:1-21: Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Na 
casa de meu Pai há muitas moradas; se não fosse assim, eu vo-lo teria dito. Vou preparar-
vos lugar. E quando eu for, e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim 
mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou, e 
conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais; e como 
podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida; 
ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me conhecêsseis a mim, também conheceríeis 
a meu Pai; e já desde agora o conheceis, e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-
nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco, e não me 
tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim vê o Pai; e como dizes tu: Mostra-nos o Pai?  
Não crês tu que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não 
as digo de mim mesmo, mas o Pai, que está em mim, é quem faz as obras. Crede-me que 
estou no Pai, e o Pai em mim; crede-me, ao menos, por causa das mesmas obras. Na 
verdade, na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu 
faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedirdes 
em meu nome eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma 
coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei 
ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre; O Espírito 
de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece; mas vós o 
conheceis, porque habita convosco, e estará em vós. Não vos deixarei órfãos; voltarei para 
vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis; porque eu vivo, e 
vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. 
Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda esse é o que me ama; e aquele que me 
ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele.  
 
Oração 1 
 
Pai amado! Era o propósito de criação de Deus olhar para o jardim da vida. O jardim da 
verdade que canta a glória do Pai era o jardim ideal. O jardim original era o lugar onde, 
centrando no amor eterno e imutável, todas as coisas se tornam harmonizadas diante de Sua 
sagrada presença. Enquanto manifestam o sung-sang interno e o hyung-sang externo do 
Pai, todos deviam viver em intoxicação. 
 
Pai amado, por favor, permita-nos sentir neste momento o jardim da esperança pelo qual 
esperamos. Permita-nos experimentar o jardim original. Enquanto esperamos por isto em 
nossas mentes, permita-nos colocar nossos corpos em ação e inclinar diante do Senhor. 
Enquanto elevamos a vontade do Pai com nossas mentes, por favor, permita que nossos 
corpos sejam oferecidos como o sacrifício. Por favor, traga até nós todas as tribulações que 
o Senhor tem superado. Quanto ao Senhor, esperamos que tudo o que o Senhor receberá 
seja glória. 
 
Pai, por favor, não abandone nem mesmo uma vida entre os filhos e filhas que estão 
reunidos aqui em solidão. Por favor, permita que suas mentes estejam capturadas no fogo 
da vida eterna do Pai.  
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Por favor, permita que nossas mentes e corpos se tornem uma unidade com a vida do Pai. 
Permita que este seja o tempo quando toda a congregação pode se tornar uma unidade em 
coração e se oferecer como o sacrifício. Ao fazer isso, por favor, permita que nos tornemos 
sacrifícios impecáveis. Pai, este é nosso desejo sincero. 
 
Pai, por favor, proteja-nos. Assuma a obra de purificação. Por favor, não deixe que satanás 
invada nesta hora. Por favor, permita-nos ser apenas cativados pela vontade do Pai. 
Centrando na vontade que o Senhor ordenou, permita-nos agir em resposta. Por favor, 
permita-nos obedecer com nossas mentes e corpos. 
 
Pai amoroso, eu oro ansiosamente que possamos revelar com honestidade diante do Senhor 
todas as nossas deficiências e elementos indesejáveis, e nos arrepender. Ao mesmo tempo, 
permita-nos receber o amor do Pai neste momento. 
 
Pai, este é o dia sagrado no qual o Senhor prometeu confiar bênção sobre nós. Abençoe os 
incontáveis altares que se reuniram em nome do povo. Sendo que há muitos que estão 
lutando em um altar solitário representando a vontade de Deus, por favor, garanta para eles 
a mesma graça. 
 
Por favor, profetize para nós, revele para nós, e permita que a realidade que o Senhor 
testificou seja manifestada através de nós. Estas pessoas estão na fronteira da escuridão, 
assim, por favor, traga Seu milagre direto, o qual tem o poder para despertá-las. Através das 
igrejas e de Seus filhos, por favor, permita isto aparecer. Pai amado, isto é o que esperamos 
ansiosamente. 
 
Os últimos dias prometidos estão perto de nós, e o tempo da graça permitida chegou. 
Contudo, ainda somos imperfeitos, inadequados e deficientes, por isso, por favor, conduza-
nos. Por favor, conduza-nos para que não nos tornemos aqueles que não podem exaltar a 
vontade do Pai, a qual devemos advogar. 
 
Por favor, permita-nos lamentar sobre nossas próprias deficiências e inclinar diante do Pai. 
Ao fazer isso, por favor, permita que muitos filhos leais que exaltam Sua verdadeira 
vontade possam emergir de todas as denominações que representam o povo. 
 
Desta forma, por favor, permita que as denominações divididas sejam ligadas como uma 
unidade, e leve-as a agirem em benefício de toda a graça do Pai. Por favor, manifeste a 
vontade oculta do Céu. Permita o alvorecer do dia da bênção em um futuro próximo, 
quando, diante dos 2,4 bilhões de pessoas da humanidade, o Pai possa se regozijar e ter 
orgulho dessa vontade. Pai, esperamos ansiosamente e desejamos isto.  
 
Pai, por favor, olhe com simpatia para os filhos que se reuniram aqui. Eles são aqueles que 
o Senhor chamou, e eles são aqueles a quem o Senhor tem conduzido pelo caminho 
solitário e agora os reuniu. Governe-os na frente, atrás, na esquerda, direita, acima e abaixo. 
Agora, por favor, permita que somente a vontade desejada pelo Pai permaneça em suas 
mentes e corpos, e permita que não existam traços de satanás e nenhuma raiz de pecado. 
Através de um processo repetido de purificação e centrando no bem impecável, permita que 
nossas mentes e corpos nesta hora repousem prostrados como pessoas humildes e mansas 
diante da natureza original do Pai. 
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Pai, acreditamos que Seus filhos, que estão conduzindo a luta com Suas palavras, estão 
prostrados diante do Senhor em todos os lugares. Por favor, proteja-os e garanta a eles a 
mesma graça nesta hora. 
 
Pai, o Senhor nos colocou na frente, assim, nos aconselhe e coopere conosco para o 
benefício do povo. Por favor, permita que possamos demonstrar com orgulho que somos 
realmente os filhos do Pai vivo, que somos realmente os filhos que estão colocados no 
centro da vida. 
 
Pai, por favor, testifique sobre as realidades contidas em Suas mãos. Eu espero 
ansiosamente que ao despertar as pessoas, o Senhor permitirá que elas sejam salvas do jugo 
de satanás. Ao fazer isso, eleve-nos até o ponto onde podemos viver suficientemente as 
expectativas da vontade do Pai para garantir graça no nível do povo. Permita-nos conduzir 
as pessoas até o Pai. 
 
Por favor, permita que nossas mentes e corpos sejam movidos pela alegre vontade do Pai e 
do Espírito Santo desde o início até o fim deste momento. Por favor, aceite esta reunião 
como uma oferta gloriosa. Este é nosso desejo sincero. 
 
Governe sobre nós desde o início até o fim. Eu oro no nome do Senhor. Amém. 
 
Oração 2  
 
Pai! Para encontrar o único centro de Sião, muitos antepassados estiveram lutando e 
derramando sangue até agora para o propósito de pagar indenização pelo débito que eles 
tinham com o Pai e pela preocupação que eles causaram ao Pai. Pai! Por favor, permita que 
a glória de Sião venha sobre nossas mentes e corpos nesta hora. Por favor, permita que 
nossas mentes sejam preenchidas com a alegria de Sião, na qual o Senhor pode habitar pela 
eternidade. 
 
Se podemos ser os filhos de glória cujas mentes e corpos o Senhor pode governar, então 
não há nada mais que possamos querer. Não há nenhum desejo maior. Não obstante, se não 
podemos ser mantidos dentro das mãos amorosas do Pai eterno, então na terra não há 
ninguém que seja mais solitário, miserável e desprezível do que nós. 
 
Pai! Com vida e amor, por favor, proteja e alimente Seus filhos e filhas, que estiveram 
sofrendo em ambientes difíceis. Estas mentes e corpos feridos chegam diante do Senhor na 
forma que estão, Pai. Por favor, considere-os com compaixão. Mesmo por este momento, 
por favor, permita-nos curar nossas feridas infligidas durante a luta. Mesmo por este 
momento, por favor, permita-nos saborear o amor escondido no fundo de Sua mente. Estas 
coisas sendo cumpridas, por favor, permita que nos assemelhemos ao coração do Céu. 
Permita que o todo cante e se regozije, centrando na glória do Céu. Permita que esta seja a 
hora quando toda a congregação pode inclinar suas cabeças para o benefício da vontade do 
Céu. Meu Pai, este é nosso desejo sincero. 
 
Pai!  Foi o Senhor, Pai, que nos conduziu, os solitários, aqui e ali. O Senhor sabe que 
estamos em uma posição miserável e que fazemos um apelo ao Céu sem uma consciência 
sobre os outros. 
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Por favor, permita que estas pessoas sejam confortadas nesta hora. Por trás do curso de 
tribulação que Seus filhos e filhas que estão prostrados diante do Senhor trilharam, podem 
ser encontradas as pegadas embebidas em sangue. As lágrimas de amarga tristeza estão 
ajudando-os. Pai, por favor, olhe por eles com simpatia. 
 
Por favor, permita-nos ser tocados pela esperança que receberemos a partir de hoje, pela 
dor que entenderemos a partir de hoje, e pelo amor do Pai que sentiremos a partir de hoje, 
para que possamos cruzar a futura luta com esperança. Por favor, permita-nos superar as 
paredes do ódio dos muitos inimigos que encontraremos em nosso curso de vida. Isto tendo 
sido cumprido, por favor, permita que somente a mentalidade de paz seja o centro de nossas 
mentes. Permita que o coração de urgência desejando a vitória seja o único centro de nossas 
vidas, para que estejamos suficientemente preparados para ostentar a bandeira da luta e dar 
um passo em frente em benefício do povo. 
 
Por favor, permita-nos estar adequadamente preparados para seguir em frente, ostentando 
as palavras de vitória que o Céu nos garantiu como o escudo. Conduza a não nos tornarmos 
aqueles que firmam seus corações nas causas de tristezas de muito tempo, tanto no presente 
quanto no futuro. Pai amoroso, do fundo de nossos corações, desejamos que o Senhor 
ascenda o fogo de Seu amor eterno, e permita que nos tornemos filhos e filhas que são mais 
do que qualificados para erradicar o inimigo satanás, que está fazendo a acusação. 
 
Pai, que orienta este púlpito solitário, esses filhos que estão seguindo Suas pegadas também 
estão em uma situação solitária e miserável. Por favor, seja tudo na vida deles, tudo na 
bondade deles, e tudo na esperança deles hoje. Por favor, conforte-os, conduza-os e ame-os. 
 
Sabemos que sendo os últimos dias, esta era não precisa das palavras dos homens, das 
palavras faladas através de homens, nem da vontade centrada nos homens. Sabemos que a 
única coisa necessária são as palavras de amor do Pai, que se movem dentro dos pulsos da 
vida eterna. Mesmo se Seus filhos que estão reunidos aqui se colocam em situações 
precárias onde eles não podem experimentar o amor, por favor, opere Seus milagres sobre 
eles. Inspecione-os com Seus olhos de fogo. Por favor, manifeste o núcleo de alegria 
escondido no fundo de nossos corações. Nós que somos os escravos de todos os tipos de 
medos, por favor, permita-nos seguir em frente diante do Pai e nos arrepender. 
 
Se há alguém que está nas mãos do Pai e está retornando gratidão ao Pai por Sua graça, 
então, por favor, permita que essas pessoas salvaguardem um coração imutável. Pai, eu 
desejo e espero ansiosamente que o Senhor permita que nos tornemos filhos dignos que 
sejam mais do que qualificados para obter o selo de reconhecimento por serem filhos e 
filhas de amor diante do Pai sagrado. 
 
Por favor, abençoe os incontáveis altares reunidos para o benefício do povo. Eu sei que as 
vozes de protestos dos santos, que estão em agonia porque não conhecem a vontade, estão 
penetrando através do Céu. Por favor, resolva suas tristezas e sofrimento. Assuma seus 
corações para que o Senhor possa levá-los a exaltar e realizar a vontade que o Senhor 
deseja nos últimos dias. Além disso, entre estas pessoas há muitos irmãos desconhecidos 
que são pioneiros no caminho solitário que estão lutando com a escuridão para o benefício 
da vontade, sem que outros estejam cientes de suas ações. Permita que o dia quando a 
escuridão recua possa surgir diante deles no futuro próximo.  
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O movimento da vida, o movimento da graça e a manifestação da glória, são todas uma 
coisa só. Pai, por favor, testifique através delas. Pai, desejamos do fundo de nossos 
corações que, utilizando os altares espalhados como barreiras, o Senhor possa conduzi-los 
centrando na vontade do Pai e edificar o altar de felicidade que trará o povo unido como 
uma unidade.  
 
Mesmo hoje, filhos e filhas solitários estão espalhados por todo o país lutando com Suas 
palavras. Por favor, esteja com eles. Com o espírito que eles devem prevalecer sobre os 
inimigos dos 6.000 anos de história, eles edificaram o altar da vitória. Baseados em Suas 
diretivas, eles estiveram lutando pelo dia quando o Pai pode desfrutar com Seus filhos e 
filhas. Pai, por favor, esteja presente com eles, para que onde quer que eles estejam, Suas 
obras pessoais de milagres possam ocorrer. Pai, desejamos ardentemente que o Senhor 
permita que essa influência possa alcançar o todo através desse tipo de ambiente. 
 
Agora, neste momento, por favor, conceda somente a graça do Pai de felicidade. Esperando 
que o Senhor nos aceite, oramos todas estas palavras no nome do amado Senhor. Amém. 
 
Hoje, neste momento, eu irei falar sobre o tema “Jesus é o Herói da Revolução Universal.” 
 
Deus Desejava que o Homem se Aperfeiçoasse como um Novo Ser Substancial 
 
Quando vocês observam o processo de um novo ser sendo criado, vocês podem dizer que 
este é um processo revolucionário. Quando vocês observam todas as coisas criadas nos seis 
dias, desde os insetos mais insignificantes até o homem, Deus criou gradualmente seres 
mais recentes e melhores. E no final, Ele criou o homem.  
 
Provavelmente todos vocês sabem que ao criar o homem, Deus pôde realizar totalmente a 
forma mais elevada do sung-sang interno e o sung-sang externo de Deus. O desejo do Pai 
por um novo e imutável ser substancial que Ele poderia se orgulhar pela eternidade é o 
ideal do Criador. 
 
Da mesma forma, Deus criou a humanidade como o novo e eterno ser substancial em quem 
Ele poderia ter deleite. Deus os criou de forma que, quando Ele os comparasse com 
qualquer outro ser criado, Ele poderia dizer: “Eles são belos e realmente muito bons.” 
Vocês sabem que aqueles que foram criados assim foram Adão e Eva. 
 
Adão e Eva deveriam ter sentido alegria ao sentir o bem original e a glória interna de Deus 
através de suas vidas diárias reais. Não obstante, devido à queda, Adão e Eva não puderam 
realizar essa vontade. Homens decaídos são aqueles que permaneceram estagnados na 
posição onde eles, como os representantes de todos os seres criados por Deus, foram 
incapazes de manifestar a nova glória. 
 
Mais importante do que a queda do homem é o fato que, porque a vontade de Deus é uma 
vontade imutável, a menos que ela seja cumprida a qualquer custo, Deus não pode ser 
dignificado como o Criador, e não pode comandar com Sua autoridade. Portanto, como 
vocês sabem a partir do Princípio Divino, a história de restauração e a história de salvação 
são tentativas de restaurar esta situação. 
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Quando Deus encara todas as coisas do universo com esta perspectiva, surgem as seguintes 
questões: quando é o dia do aparecimento do único ser precioso que não pode ser 
encontrado no Céu, na terra e entre todas as coisas? Quando é o dia que um novo ser 
substancial de uma realidade mais elevada, que pode manifestar o renovado sung-sang 
oculto profundamente em Deus, aparecerá e cumprirá a vontade de Deus? Para inaugurar 
esse dia inspirador e chocante, Deus tem que estabelecer Seu único propósito. Até hoje, Ele 
tem conduzido um curso incessante de tribulação na providência de restauração. 
 
Quando chegará o dia quando, entre todos os seres criados, Deus pode encontrar um novo 
ser universal que pode trazer a Ele a alegria que não existiu até então, e não pode ser 
trocado nem mesmo com toda a criação? Deus está esperando ansiosamente por esse dia e 
esse único ser. 
 
Deus já concluiu o projeto do mundo dos ideais de criação no qual Deus pode desfrutar, se 
alegrar e se harmonizar com a humanidade e todas as coisas. Ele até mesmo traçou os 
aspectos do estilo de vida ideal. Quando ele pode desfrutar com um herói com quem céu e 
terra, criados como os símbolos interno e externo respectivamente, também pode 
compartilhar sua alegria, então céu e terra podem sentir felicidade juntos. Vocês 
provavelmente sabem que o Céu tem se esforçado para o propósito de erigir este padrão. 
 
Então qual é a vontade que o Pai demanda de nós? Se há uma vontade que não pode ser 
abandonada, mesmo se todas as coisas no céu e na terra devem ser sacudidas, este é o ser 
humano perfeito. Até que os seres humanos se tornem perfeitos, eles devem seguir as leis 
do princípio de criação e se tornar as encarnações substanciais da verdade. Por causa da 
queda, eles se tornaram encarnações da vida fora do princípio. Portanto, embora os seres 
humanos tenham a forma externa de um humano, seu caráter interno e sua forma externa 
não puderam se manifestar como a encarnação do ser substancial eterno de Deus. 
 
Por causa disto, embora os homens decaídos tenham a forma de seres humanos, eles 
perderam a forma ideal da criação. Deus esteve injetando novamente a forma ideal nos 
seres humanos. Todos vocês conhecem muito bem a obra do Céu, a qual esteve operando 
para encontrar o único e novo ser substancial. 
 
Jesus Veio para Realizar o Ideal de Criação de Deus 
 
A pessoa que veio como o ser original, o único centro e ser de esperança, é Jesus Cristo. 
Deus sofreu por 4.000 anos até que Ele enviou Jesus Cristo. Embora depois da criação, Ele 
enviou Jesus como aquele novo ser que poderia trazer harmonia e ser apresentado diante de 
todas as coisas, a humanidade não serviu Jesus como a sinalização da esperança de Deus, 
mas desdobrou o curso oposto da queda. 
 
Deus, que tem se esforçado para encontrar o padrão perdido de bondade, tem reunido as 
pessoas que estiveram sob a acusação de satanás, enquanto Ele esteve seguindo através dos 
4.000 anos da história. Ele estabeleceu o fundamento no nível de povo. Este fundamento no 
nível do povo deveria ter servido Jesus, que foi elevado como o mestre representando todas 
as coisas no céu e terra. Contudo, Jesus e o povo seguiram seus caminhos diferentes. Neste 
ponto, nossa missão e a missão de Deus foram determinadas. 
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O povo Judeu não pôde ver que Jesus foi enviado como o representante do todo, cujo 
propósito era restaurar o universo em um novo mundo centrando em Deus. Porque eles não 
puderam servi-lo como o mestre do todo como deveriam ter feito, Jesus e o povo tiveram 
destinos apartados por caminhos separados. Vocês devem entender esta tristeza 
grandemente aumentada de Deus. 
 
As palavras que Jesus falou para o povo Judeu, e em seguida para todas as coisas, ele não 
manifestou baseado em sua própria vontade. Foi pela vontade do Céu. Jesus estava agindo 
em benefício da vontade da providência de Deus. Entretanto, surgiu um amargo conflito 
entre Jesus e o povo dentro da realidade da queda, que deveria ter recebido a vontade de 
Deus através de Jesus. 
 
O povo Judeu daquele tempo não compreendeu que, quando as palavras de Deus aparecem 
diante de um povo neste mundo decaído, estas palavras podem revolucionar o indivíduo. Se 
elas aparecem no mundo, estas palavras podem revolucionar o mundo. Além disso, eles não 
compreenderam que as palavras podiam revolucionar novamente céu e terra. 
 
O povo Judeu pensou por 4.000 anos que as leis recebidas através de Moisés e a aliança 
confiada a Jacó podiam capacitá-los a realizar seus ideais, e que elas podiam substituir o 
todo. Entretanto, Deus começou a partir do nível mais baixo e esteve elevando as coisas 
gradualmente. O povo Judeu não compreendeu que depois de passar através da história do 
Velho Testamento do estágio de formação, a história estava seguindo o curso do Princípio 
de criação do universo, e que estava passando para a era do Novo Testamento do estágio de 
crescimento seguindo na direção do estágio de aperfeiçoamento. Consequentemente, o 
povo daquele tempo não pôde aceitar as palavras de vida de Jesus. Então o povo não pôde 
reconhecer que estas eram as novas palavras mais elevadas do que aquelas do Velho 
Testamento, e que elas forjavam uma ligação com novos valores mais elevados. 
 
O que Jesus queria era cumprir todos os ideais de criação de Deus. Deste modo, em 
benefício de céu e terra, ele esteve continuamente trilhando através do curso revolucionário 
para concluir a missão universal. Portanto, vocês que estão vivendo nos últimos dias devem 
entender que, quando Jesus apareceu na terra e marchou no caminho da vontade universal, 
ele seguiu através do curso de elevar a humanidade decaída de volta para sua posição 
original. Nesse curso, houve inúmeras vicissitudes de conflitos e cursos de revolução. 
 
A Esperança de Jesus e a Infidelidade do Povo Judeu 
 
Então qual é a extensão da esperança deste Jesus revolucionário? Sua esperança não é o 
tipo de esperança que se poderia ter nesta massa de terra na qual vivemos. Esta é a 
esperança que pode transcender o mundo e se conectar com o reino ilimitado de Deus. 
Enquanto esta é a esperança de Jesus, esta também é a esperança de Deus, que é uma 
unidade com ele. Portanto, a humanidade deve entender que Deus colocou todas as 
esperanças em Jesus e tentou manifestar Sua vontade através dele. 
 
Então quais foram as palavras que Jesus falou diante do povo Judeu? Qual era a forma de 
Jesus, que era a prova demonstrativa de toda a vontade de Deus? Ele emergiu como o herói 
da nova verdade que não tinha existido na história até então. Embora incontáveis pessoas 
clamaram pela verdade, elas estavam meramente no nível individual. 
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Embora elas possam ter reivindicado que suas verdades podiam representar o povo e todas 
as nações, de fato, elas não puderam se tornar as encarnações de verdade. Foi Jesus que 
apareceu com a verdade que podia derramar luz no céu e na terra. Deste modo, as palavras 
que Jesus falou eram as mais valiosas, novas e revolucionárias palavras naquela era e 
naquele mundo. Se o povo Judeu, que tinha esperado pela vontade de Deus, tivesse 
conhecido estas palavras revolucionárias de verdade, eles teriam abandonado suas vidas 
pessoais e perseguido a verdade. 
 
Sendo que o povo Judeu, que deveria ter se colocado nesta posição, destruiu este dia que 
deveria ter cumprido, devemos superar isto. Temos a missão de resolver isto que está 
profundamente enraizado. O sacrifício tem que ser feito porque a verdade de Jesus não foi 
recebida. 
 
Deus levantou um povo. Entre este povo, Ele tentou encontrar o centro. Através desse 
centro, Ele tentou manifestar Seu coração interno com as palavras universais da verdade. 
Não obstante, o povo Judeu não entendeu isto. Jesus estava destinado a manifestar as 
palavras eternas de verdade durante os trinta anos de sua vida. Devido a infidelidade do 
povo, ele foi abandonado. Portanto, até o momento que a humanidade encontrar a 
encarnação da verdade, eles devem buscar a nova verdade universal que Jesus tentou 
disseminar na terra em benefício da vontade e do coração de Deus. 
 
As pessoas fiéis de hoje devem cumprir os desejos de Jesus. As palavras que Jesus 
testificou deviam ter sido trazidas à luz em seu tempo no nível do povo e do mundo. 
Entretanto, porque elas não puderam ser apresentadas como as palavras no nível do mundo, 
o Cristianismo se tornou uma religião de tribulações. Se as palavras que Jesus falou fossem 
apresentadas como as palavras centrais que poderiam ter salvado a nação, então os poderes 
de Deus poderiam ter sido exibidos. Se houvesse indivíduos e povos que tivessem seguido 
Jesus, e se o mundo tivesse seguido Jesus, então Jesus, que era responsável pela vontade de 
Deus, teria cumprido essa vontade na terra. Contudo, não houve tais indivíduos, povos e 
nem esse mundo diante de Jesus.  
 
E além disso, centrando nas palavras de Jesus, os amados discípulos que o representavam, a 
amada família, a amada seita e a amada nação deveriam se tornar uma unidade com ele 
para experimentar o coração de Deus e exaltar a vontade de Deus. Porque o povo estava se 
relacionando com Jesus através da verdade que eles exaltavam no nível de seita, eles 
tomaram caminhos diferentes das palavras de Jesus. Então o que é que Jesus está 
demandando de vocês, os fiéis nos últimos dias? Esperando que nós, os vergonhosos, nos 
tornemos indivíduos universais, ele proclamou a verdade universal. 
 
Embora Jesus veio à terra como um indivíduo, ele não era um indivíduo mediano. Ele 
representava todos os seres criados do universo. Ele representava toda a verdade contida 
nos princípios de criação do mundo criado. 
 
O que Jesus Demanda de Nós 
 
Embora ele veio como esse ser precioso, ele não pôde se tornar o herói valioso, o mestre do 
universo. Portanto, vocês mesmos devem cumprir este propósito de valor universal. 
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Se acreditamos em Jesus, podemos entrar em contato com a verdade no nível individual 
através do espírito de Jesus. Se graça e bênção ilimitadas são confiadas a vocês enquanto se 
submetem às obras espirituais de Jesus, vocês não devem pensar que isto é apenas graça 
individual. No momento certo, ela deve se tornar graça no nível do ambiente e da seita; 
então ela deve finalmente alcançar o nível mundial. Somente então ele pode retornar. 
 
Quando graça é concedida a nós, vocês não devem ser capturados em seus próprios 
pensamentos individuais, e pensar que isto é somente sua propriedade. Se vocês receberam 
a bênção e a verdade através de Jesus na posição individual, então enquanto vocês a 
recebem como sua propriedade, vocês também devem ser responsáveis por disseminar esta 
verdade para o mundo. Se vocês marcham em frente com o mundo lado a lado, então 
enquanto isto se torna sua graça, ela também se torna a graça para céu e terra. Não obstante, 
se seu conceito de fé busca somente salvar a vocês mesmos, se vocês estagnaram no 
conceito de salvação individual, então vocês encontrarão seu fim. 
 
Se a bênção que está transbordando em seus corações permanece meramente como sua, 
então vocês repetirão o mesmo erro do povo Judeu que pregou Jesus na cruz. Se a verdade 
que vocês obtiveram permanece na forma da religião que busca somente salvar sua vida, 
então a esperança de Jesus nunca poderá ser cumprida.  
 
As palavras de Jesus foram faladas baseadas no centro da esperança. Elas alcançam a 
providência do Céu passando através dos indivíduos, famílias, sociedade e mundo. Através 
da graça individual concedida a vocês, as palavras produzirão o milagre da ressurreição e 
renascimento. A salvação no nível individual, do povo, da nação e do mundo deve ser 
realizada através de vocês. 
 
Vocês devem entender claramente que depois de alcançar a salvação do nível individual e 
do nível de um povo, o nível do mundo e o nível do universo permanecem não realizados. 
Quando vocês expressam gratidão ao Pai, vocês devem ser capazes de fazer isso não apenas 
no nível individual, mas também no nível da família, da sociedade, da nação e do mundo. E 
além disso, quando vocês se arrependem, vocês devem começar com o arrependimento 
individual e seguir para o arrependimento no nível da família, da nação e do mundo. Vocês 
devem se arrepender em nome de céu e terra. 
 
Agora é o tempo quando vocês devem entender que devem transcender o conceito de 
salvação individual, o conceito da salvação no nível da família, da sociedade, da nação e do 
mundo. Somente então vocês podem começar a indenização do mundo. Se o povo Judeu 
tivesse o conceito de salvação no nível de povo e no nível do mundo, então Jesus teria 
salvado a humanidade através do povo Judeu. 
 
As Palavras de Jesus São as Palavras de Revolução Universal 
 
As palavras do evangelho de Jesus, as quais deram fruto através do curso da história, são as 
palavras da verdade. Elas podem transcender a história e as vidas dos antepassados, e 
garantir salvação para vocês. Vocês devem entender que estas palavras de Jesus são 
realmente as palavras de revolução universal. 
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Jesus veio à terra e se colocou em oposição em relação a todas as leis que o povo tinha 
acreditado até aquele momento. Ele proclamou: “Através de mim, todas as leis devem 
chegar à perfeição.” Porque o povo Judeu não entendeu estas palavras de Jesus, as quais 
continham a perspectiva universal sobre fé e valor universal, eles o assassinaram. Estas 
palavras naquele tempo foram palavras universais. Pertencendo ao amor, ele também falou 
palavras universalmente revolucionárias. 
 
Jesus disse: “Quem não me ama mais do que qualquer outra coisa, não é digno de mim. 
Além disso, se você não me ama mais do que qualquer outra coisa, então você não pode ser 
meu discípulo.” Quando vemos isto, podemos entender que até Deus criar o único corpo 
universal aperfeiçoado que Ele buscou como o ideal de criação, o caminho na direção da 
verdade envolverá um curso universal. 
 
Amor universal é extremamente importante para formar os relacionamentos entre as 
pessoas e o relacionamento entre Deus e os seres humanos. Porque os seres humanos não 
puderam formar um relacionamento com Deus baseado no amor universal, eles formaram 
um relacionamento com o arcanjo. Deste modo, os seres humanos perderam o poder de 
passar através da porta do amor e se levantar centrando no relacionamento ideal de amor 
com Deus. Se os seres humanos devem penetrar através desta porta de amor novamente, 
eles precisam de poder. 
 
A razão que Jesus disse: “Vocês devem me amar mais do que qualquer outra coisa,” não é 
porque ele queria receber amor para si mesmo. Se os seres humanos acreditassem nessas 
palavras e amassem Jesus, ele poderia ter agarrado essas pessoas com um poder mais forte 
do que aquele que está segurando-as na realidade de satanás, e elevá-las para a posição 
onde poderiam dar e receber o amor original com Deus. Para este propósito, ele disse: 
“Ame a mim mais do que qualquer outra coisa.” Estas palavras são palavras revolucionárias 
de profecia. 
 
Entretanto o amor no mundo de hoje é amor autocentrado ou amor centrado na nação. Até 
agora, na melhor das hipóteses as pessoas estavam amando a sua própria nação ou sua 
própria família. Não há nenhum amor que transcende a esfera nacional. 
 
O que Deus e Jesus esperam não é apenas uma única pessoa ou uma única nação. É 
construir, centrando em Deus, o mundo ideal que pode trazer unidade ao céu e terra. 
Portanto, o amor que Jesus apresentou era amor no nível do mundo. Este não era amor 
autocentrado no nível do povo e da nação, mas amor que transcende o mundo e conecta céu 
e terra. 
 
A Revolução da Verdade e a Revolução do Amor 
 
Então qual é o verdadeiro caminho que Jesus pavimentou através das palavras do 
evangelho? Quanto amor vocês têm dado atualmente? Jesus Cristo não se colocava diante 
de um indivíduo. Ele também não se colocava diante de uma família ou uma nação. Jesus, 
que era o mestre do amor universal e o noivo, recebeu perseguição no nível da família e da 
nação. 
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Os incontáveis seres criados de céu e terra, todos os seres criados que não puderam sentir o 
amor de Deus até agora, finalmente formaram um relacionamento de amor em virtude de 
Jesus. Era a responsabilidade de Jesus formar estes tipos de relacionamentos. 
 
Que tipo de amor é aquele que Jesus desbravou e estabeleceu? É um amor que é contrário 
ao amor deste mundo. Embora o amor dos seres humanos seja na melhor das hipóteses para 
o benefício da nação, o amor de Jesus era universal. Em outras palavras, era amor que 
transcendia indivíduos, povos e nações. Ele penetrava profundamente no Céu. 
 
Que tipo de amor é o amor de Deus? Ele possui ambos os lados. Ele não ama apenas a si 
mesmo, ele até mesmo ama o inimigo. Portanto, enquanto amamos Deus, devemos também 
amar nossos inimigos. 
 
O amor de Jesus era tal que até mesmo abraçava satanás. Porque ele sabia que o amor de 
Deus abraça até mesmo satanás, Jesus estabeleceu isso como padrão, e disse: “Amai até 
vossos inimigos.” (Mateus 5:44) Portanto, devemos estabelecer este padrão de amor 
universal na terra. Devemos ter a mentalidade que se não podemos concluir esta tarefa 
antes de nossa morte, então estabeleceremos o padrão através de nossos descendentes. 
 
Além disso, agora vocês devem conduzir uma vida de gratidão. Vocês devem ter a atitude 
que estão vivos em virtude da graça e amor de Jesus e do Céu, e conduzir uma vida de 
oferecer gratidão ao Céu. Sua salvação merece gratidão. A graça que permite que vocês se 
conduzam sobre a missão universal de Jesus e o amor perfeito de Jesus também merece 
gratidão. 
 
Vocês devem entender o amor universal de Jesus que, representando sua família e clã, e 
ostentando seu povo, perdoou e amou seus inimigos mesmo quando estava morrendo na 
cruz. Vocês devem sentir o coração de Jesus, que superou a tristeza e olhou para os 
inimigos com um coração amoroso. 
 
Enquanto dava seu último suspiro na cruz, Jesus disse: “Está consumado.” (João 19:30) Até 
que pudesse dizer isso, ele retirou de sua mente toda a sua tristeza e amargura, e sofreu na 
tentativa de cumprir a vontade do Céu. Porque a missão de reivindicar de volta a vida 
universal através de sua existência estava à beira do fracasso total, Jesus esqueceu até 
mesmo de sua própria agonia e aflição, e superou todos os tipos de tribulações. Portanto, a 
vida de Jesus não foi uma vida vivida para salvar somente a si mesmo; ela foi vivida para o 
propósito de edificar a nação e o povo de Deus. 
 
Os Seguidores Fiéis dos Últimos Dias Devem Despertar 
 
Hoje vocês estão conduzindo um movimento para reivindicar de volta a vida de Jesus 
Cristo. No mundo democrático, eles estão conduzindo um movimento para ressuscitar o 
nome de Jesus Cristo. Na terra, o evangelho de Jesus permanece, e também permanecem a 
nova verdade universal, o amor e a vida anteriormente não encontrados aqui. Tal verdade, 
amor e vida universais podem se tornar suas posses. 
 
Como aquele que veio salvar a humanidade e investiu todos os seus esforços na direção 
desse objetivo, Jesus foi a pessoa mais miserável.  
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As palavras de Jesus foram faladas para o mundo. Elas eram as palavras de verdade que 
deveriam ter sido semeadas na terra, as palavras do Céu que deveriam ter sido exaltadas na 
terra, e as palavras universais de vida que deveriam ter sido implantadas na terra. Elas não 
foram exaltadas na terra, e Jesus foi rejeitado. Então, porque o povo não acreditou nestas 
palavras, Jesus foi crucificado. 
 
Deus se esforçou por 6.000 anos. Contudo, se o mestre da vida e da verdade, que pode 
aliviar o fardo de Deus, pode vir para esta terra, então todas as pessoas de consciência na 
terra o amarão. Se há pessoas que estão buscando o caminho na terra, se há pessoas que 
buscam o caminho da vida, elas trilharão ao seu lado. Embora este seja o padrão pelo qual o 
Céu espera, os seres humanos atualmente conduzem uma vida baseada no padrão do amor 
individual e o conceito da individualidade. Porque os fiéis do Judaísmo no passado viviam 
com a mesma mentalidade, eles penduraram Jesus na cruz. Devemos entender o fato que 
esse fenômeno tem continuado desde o tempo de Jesus. 
 
Agora o que precisamos são as novas palavras, a nova vida e o novo amor que pode 
representar céu e terra. Entretanto, o que precisamos não são apenas palavras conceituais, 
mas palavras que possam ser substancializadas na prática. 
 
Portanto, nos últimos dias atualmente, vocês devem despertar. Possuindo a nova verdade, 
vida e amor, vocês devem salvar as pessoas do mundo. Vocês devem erradicar a amarga 
dor e pesar dos 6.000 anos da história. 
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Eis o Cordeiro de Deus que Tira os Pecados do Mundo  

25 de novembro de 1956  

Antiga Sede da Igreja 

 
Mateus 5:43-48: Ouvistes que foi dito: Amarás o teu próximo, e odiarás o teu inimigo. Eu, 
porém, vos digo: Amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que 
vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem; para que sejais filhos do 
vosso Pai que está nos céus; Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a 
chuva desça sobre justos e injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão 
tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E, se saudardes unicamente os vossos 
irmãos, que fazeis de mais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós pois 
perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus.  
 
João 1:19-34: E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém 
sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: Quem és tu? E confessou, e não negou; 
confessou: Eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: Então quê? És tu Elias? E disse: Não 
sou. És tu profeta? E respondeu: Não. Disseram-lhe pois: Quem és? para que demos 
resposta àqueles que nos enviaram; que dizes de ti mesmo? Disse: Eu sou a voz do que 
clama no deserto: Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que 
tinham sido enviados eram dos fariseus. E perguntaram-lhe, e disseram-lhe: Por que 
batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhes, 
dizendo: Eu batizo com água; mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este 
é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a 
correia da alparca. Estas coisas aconteceram em betânia, do outro lado do Jordão, onde 
João estava batizando. No dia seguinte João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o 
Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: Após mim 
vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E eu não o conhecia; 
mas, para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. E João 
testificou, dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como pomba, e repousar sobre ele. E eu 
não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: Sobre aquele 
que vires descer o Espírito, e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. 
E eu vi, e tenho testificado que este é o Filho de Deus.  
 
Oração 1 
 
Pai que prometeu a ressurreição da vida, Pai que garantiu a graça do amor, e Pai que 
concedeu vida eterna! Pai que não está distante de nós, mas que habita dentro de nossas 
mentes e corpos, e ao nosso redor! Nossos corações esperam pelo amor do Pai e anseiam 
estar intoxicados por Seu amor. Queremos cantar Sua glória. 
 
Pai que está nos buscando neste momento, por favor, revele a honra de Sua alegria. 
Fazendo isso, pedimos que o Senhor nos permita também participar na alegria e harmonia 
com nossos corações originais e natureza original. Ajuste nossas mentes e corpos para criar 
a atmosfera de glória onde até mesmo a criação pode ser parte da harmonia. 
 
Pai de promessa! Por favor, opere nesta hora. Pai de poder! Por favor, apareça nesta hora. 
Embora sejamos insignificantes, sabemos que, quando marchamos em frente em obediência 
aos Seus comandos, brotará dentro de nós o poder para desbravar o curso de vida eterna. 
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Pai de amor! Por favor, não hesite nesta hora em dar comandos através de nossas mentes e 
corpos. 
 
Vamos restaurar o hyung-sang original que o Senhor criou. Fazendo isso, amado Pai, 
esperamos do fundo de nossos corações que o Senhor nos proteja e nos eleve como filhos e 
filhas orgulhosos cuja beleza pode trazer alegria ao Senhor, de quem o Senhor pode ter 
orgulho de apresentar diante de todas as coisas criadas sem qualquer hesitação. 
 
Este é um dia sagrado. Este é o dia que devemos assumir responsabilidade pelas vidas de 
todas as pessoas, e guiar até o Pai as muitas mentes e corpos, apertando as mãos dos 
inimigos que habitam na realidade de morte. 
 
Jesus e o Espírito Santo são aqueles que devem assumir a responsabilidade por esta tarefa e 
que estiveram trabalhando para cumpri-la. Aqueles que estiveram ajudando neste objetivo 
foram os incontáveis fiéis no mundo espiritual. Por favor, conduza-nos a entender que 
temos a missão de nos equiparmos e ajudarmos a cumprir esta vontade. 
 
Pai! Se somos muito fracos para carregar esta missão irrealizada, então por favor, permita-
nos manter em nossos corações a vontade da bênção prometida no passado infinitamente 
distante. Por favor, eduque-nos diante dos princípios Celestes. Por favor, conduza-nos a não 
nos tornarmos filhos e filhas miseráveis que provocam tristeza. Por favor, permita-nos tocar 
Seu coração e Seu peito, e nos tornarmos Seus filhos e filhas que cumprirão a totalidade de 
Sua vontade antes que o Senhor dê o comando, iniciando a ação antes que o Senhor faça a 
solicitação. 
 
Pai! Por favor, abençoe estas pessoas. Por favor, abençoe o grupo religioso que representa o 
povo. Além disso, por favor, abençoe Seus filhos e filhas que se reuniram aqui. 
 
Por favor, profetize sobre este evento para muitas vidas em todos os lugares. Garanta uma 
nova bênção de vida. Por favor, permita que toda a humanidade desperte para Sua vontade 
e eleve o fundamento de suas vidas para que a paz possa emergir. Pai! Fazemos esta 
ansiosa solicitação. 
 
Por favor, permita que estes filhos e filhas que se prostram agora diante do Senhor para se 
tornar os filhos que podem receber o amor e a bênção do Pai com um novo coração. 
Permita que seus corpos encarnem a beleza da glória e a beleza do amor. 
 
Há algum filho ou filha que, sendo indigno diante do Senhor, possui a amarga raiz do 
pecado e induz tristeza? Pai, por favor, assuma este momento e apareça diante de nós. 
Desta forma, por favor, produza pessoalmente o milagre de recriação. Pai, eu desejo e 
espero ansiosamente por isto. 
 
Por favor, manifeste bênçãos abundantes do Pai nos filhos que se reuniram neste momento. 
Meu Pai, eu oro do fundo do meu coração que o Senhor possa garantir a mesma graça sobre 
os filhos que estão espalhados em todas as regiões e estão edificando altares solitários, os 
filhos e filhas que estão testificando sobre Sua verdade. Esperando sinceramente que o 
Senhor desça sobre cada um deles, eu oro todas estas coisas no nome do Senhor. Amém.  
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Oração 2  
 
Pai, o Senhor tem se esforçado para nos abraçar e nos reunir. Estamos reunidos aqui 
centrando no altar sagrado. Por favor, permita que nossas mentes e corpos, nós que estamos 
prostrados diante do Senhor, se tornem uma unidade e possam agir em favor de Seus 
comandos. Nossos corpos, os quais estão prostrados, devem se tornar o altar sagrado. 
 
Quando compreendemos que somos a esperança que o Senhor tem buscado por um longo 
tempo com um coração em lamentação, sentimos profundamente que o Pai é realmente 
miserável. Também podemos entender a situação do Pai, que tem sofrido todos os tipos de 
insultos enquanto guiava a história da providência até agora. 
 
Refletimos agora que é o Pai que recebeu todos os tipos de humilhação, e é o Pai que tem 
perseverado através de todas essas situações, esperando pelos filhos e filhas de esperança 
mesmo quando o Senhor estava sofrendo todos os tipos de tribulações. Então 
compreendemos quão indignos nós somos. Não obstante, chegamos diante da vontade com 
corações destroçados. Chegamos com a determinação de possuir fidelidade leal, para que 
possamos aliviar a dor e amargura do Pai. 
 
Consequentemente, estamos em uma posição de trilhar através do curso de conflito hoje e 
amanhã. Acreditamos que o Pai está ciente que estamos tentando lidar com esse curso 
somente em benefício da glória do Pai. Por favor, venha nos buscar agora. Por favor, 
conduza-nos a nos movermos centrando no Céu. 
 
Temos seguido até agora acreditando no Pai nesta terra onde pode não haver fé, confiando 
nos comandos do Pai nesta terra, onde pode não haver lugar para firmar nossos pés. Pai, 
não podemos afastar nossa preocupação pela providência de hoje e de amanhã. Por favor, 
permita que a gratidão de hoje se torne a gratidão eterna. Permita que a voz clamando pelo 
Senhor se torne a voz clamando pelo Pai pela eternidade. Pai amoroso, oramos do fundo de 
nossos corações que o Senhor possa proteger e guardar a nós pessoalmente até que 
possamos cantar a canção de glória juntamente com todas as coisas. 
 
Pai, o tempo e o lugar não estão tão distantes. Seus filhos, que estão sendo chamados pelo 
Céu, como também por Seu coração, os quais estão dirigindo a providência porque o tempo 
e o lugar são iminentes, estão desgastados. Contudo, Seus filhos e filhas da nova era, que 
devem desbravar a nova tarefa, porque foram elevados no mundo de escuridão e 
infidelidade, são tão miseráveis. 
 
Pai! Por favor, abandone Suas preocupações. Compreendemos quão grande é a 
preocupação do Céu, e esperamos assumir estas preocupações em seu benefício e fazer 
nosso máximo esforço para o benefício da vontade da providência que permanece. 
Portanto, Pai, por favor, olhe por nós e seja confortado por nós. Por favor, permita-nos 
confortar Seu coração, sofrendo a amarga tristeza do povo e da igreja. Pai, por favor, reúna 
rapidamente em um único lugar Seus filhos e filhas que estão espalhados em todos os 
lugares. Permita que eles edifiquem o altar de vitória, glória e justiça, para que eles possam 
seguir na direção de um único fio de luz no qual o Senhor pode ser feliz. Pai amado, 
oramos ansiosamente que a Sua vontade seja cumprida através das pessoas desta terra.  
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Entre os filhos que se reuniram aqui, há alguém que se tornou sujeitado às acusações de 
satanás ou que possui um coração de rancor? Pai, por favor, permita que não exista esse 
filho. Se há tal filho, então neste momento, com o poder do milagre, por favor, injete em 
seu coração a graça de gratidão e ressurreição que pode induzi-lo a se arrepender. Pai! 
Oramos por isto do fundo de nossos corações. Confiamos o tempo restante ao Senhor, 
assim, por favor, remova a tristeza e nos governe com honra. Desejamos do fundo do 
coração que somente a graça da alegria que o Senhor pode afirmar e desfrutar pessoalmente 
desça sobre nossas cabeças e preencha nossas mentes e corpos. Confiamos tudo ao Senhor. 
Por favor, assuma todas as coisas. Oramos no nome de Senhor. Amém. 
 
Oração 3  
 
Pai, agora entendemos que de acordo com os comandos que o Senhor concedeu, resta a 
passagem que todos os homens devem cruzar. Atualmente estamos na posição de conduzir 
a luta para eliminar nossas imperfeições diante da perfeição do Pai. É nosso destino subir 
acima do padrão básico da verdade imutável. 
 
Agora, quando pensamos sobre o fato que o tempo chegou quando devemos dar um passo 
em frente na direção do universo inteiro, e que é nosso destino histórico nos assemelharmos 
ao sung-sang perfeito do Pai e dominar sobre todos os seres criados, passamos a 
compreender que hoje devemos assumir a lamentação do Pai. Devemos testificar sobre o 
amor eterno do Pai e devemos ser capazes de conduzir a missão de restauração através da 
disseminação das palavras do Pai para o mundo de escuridão. 
 
Não obstante, a vida de fé que temos conduzido até agora não é digna o suficiente para ser 
apresentada diante do Pai. Por favor, permita-nos sentir remorso, e ao mesmo tempo nos 
arrepender e voltar ao nosso sentido.  
 
Devemos trazer todos os nossos conceitos, afirmações e ideologias diante da solene 
vontade do Pai, e negar completamente nosso próprio ser. Devemos restaurar nossa 
natureza original, nós que somos seres substanciais eternos, e copiar o caráter do Pai, que é 
perfeito. Devemos restaurar a nós mesmos ao ponto no qual podemos ser preenchidos com 
a glória do Pai. Este é o curso de conflito que repousa diante de nós. Por favor, conduza-nos 
a não ser aqueles que recuam diante deste curso de conflito hoje. 
 
Por favor, permita que nos tornemos a honra e a fonte de alegria do Pai através de nossas 
vidas de cada dia e pelo resto de nossas vidas. Oriente-nos para que nos tornemos filhos e 
filhas dignos e belos a quem o Senhor pode aceitar. Pai, esperamos por isto do fundo de 
nossos corações. 
 
Este é o tempo quando o período de restauração está refletido. Este é o período que 
devemos nos elevar acima do padrão histórico de julgamento como no tempo de Jesus. Este 
é o tempo quando a nova vontade está sendo trazida diante do Judaísmo, quando as obras 
de testemunho às margens do Rio Jordão estão ocorrendo, quando as obras de João Batista, 
que deu o batismo, são desenvolvidas em âmbito mundial.  
 
Agora cada um de nós deve preparar a base de descanso do Céu e edificar o jardim do bem.  
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Jesus deveria ter retornado glória ao Pai com o testemunho de João Batista, sem qualquer 
invasão do pecado e de satanás. Devemos edificar o jardim de repouso no qual podemos 
andar de mãos dada suns com os outros, e juntar nossos corações para cantar uma canção. 
 
O Senhor nos chamou hoje para este tipo de responsabilidade. O Senhor nos escolheu para 
este tipo de tarefa. Por favor, permita que não nos tornemos os filhos e filhas que deixarão a 
ferida de dor e tristeza diante da vontade definida. 
 
Nós que entendemos o ressentimento de muitos milhares de anos que tem saturado a 
história em virtude da falha de João Batista, recebemos o chamado do Céu e fomos 
escolhidos pelo Céu. Por favor, permita que nos coloquemos diante do trono do Pai e 
possamos estabelecer o fundamento da providência que pode trazer a conclusão para toda a 
vontade providencial do universo inteiro. Garantindo isto, por favor, permita-nos cumprir a 
missão restante em um fundamento seguro. 
 
Se não nos tornamos qualificados o suficiente para oferecer inclinações diante do sung-
sang dignificado do Pai com nossas mentes e corpos liberados, então, por favor, permita-
nos entender que a dor amarga da restauração ainda está embebida em nós. Quando 
oferecemos todas as nossas mentes e corpos ao Pai e levantamos nossas duas mãos para 
clamar ao Senhor, então Pai, por favor, segure-nos apertado em Suas mãos e oriente-nos 
para obter a justificativa para ser considerados os filhos e filhas honrados do Pai. 
 
Desta forma, por favor, permita que nos tornemos filhos e filhas que podem cantar a glória 
de alegria no jardim da bênção, cantar a glória de Hosana de vitória para todo o universo e 
retornar glória para a vinda do Senhor. Fazemos este desejo com muita ansiedade. 
 
Permita-nos pensar sobre Jesus Cristo, que veio trazer liberação da dor histórica, neste dia 
que o Senhor nos concedeu. Quando chegamos ao entendimento que o caminho que Jesus 
trilhou não pertence somente a ele, mas é o curso modelo que devemos trilhar nos últimos 
dias, não podemos evitar de sentir que nossos corações se tornam mais pesados com fardos, 
e nossas mentes sucumbem aos nossos corpos. Permita que nos tornemos os súditos leais 
do Pai que podem cumprir esta vontade, mesmo se ela exige nosso máximo esforço. Pai! 
Oramos do fundo de nossos corações que possamos nos tornar súditos leais sinceros do Pai. 
 
Confiamos tudo ao Senhor, assim, por favor, permita que o coração do orador e os corações 
dos ouvintes se tornem uma unidade. Eu temo que mesmo nesta hora, satanás possa operar 
através das mentes daqueles que estão céticos. Por favor, remova essas dúvidas deles. 
 
Se há alguém cuja mente não opera de acordo com as palavras de comando do Senhor, ou 
que está sendo arrastado para a escuridão, porque não pode ser intoxicado pela graça do 
espírito sagrado, então, por favor, garanta a essa pessoa a compaixão e a graça que pode 
levá-la a se arrepender. Desta forma, que o amor do Pai possa penetrar em nossas mentes e 
mergulhar no ideal de vida eterno para sempre. Humildemente solicitando que o milagre de 
vida do Pai, o milagre de amor e o milagre de poder possam ser manifestados nesta hora 
com as palavras, oramos no nome do Senhor. Amém. 
 
Eu falarei sobre o tema: “Eis o Cordeiro de Deus que Tira os Pecados do Mundo.”  
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O Propósito da Providência de Deus e a Missão da Humanidade 
 
A história de 4.000 anos desde a queda até a vinda de Jesus não foi uma história de 
bondade, mas uma história de pecado. Embora incontáveis profetas vieram para a terra e 
lutaram com o pecado enquanto desenvolviam a vontade da providência, eles foram 
incapazes de erradicar todos os pecados. Da mesma forma, a luta com o pecado 
repetidamente terminou em fracasso, e a providência foi prolongada por 4.000 anos. 
 
O propósito da providência de Deus é purgar completamente todos estes pecados. Deste 
modo, até o dia que todos os pecados estejam liquidados, a história de conflito não será 
concluída e a história da providência não será terminada. E além disso, Deus não teve 
escolha a não ser enviar Seus amados filhos como trabalhadores pela providência. 
 
Portanto, a fim de cumprir a vontade, Deus estabeleceu a família de Noé no lugar da família 
de Adão. Contudo, porque a família de Noé repetiu a falha, Ele teve que levantar Abraão, 
Isaque, Jacó e Moisés, que agiam em benefício do povo. Depois disso, desde o Rei Saul até 
o Rei David e o Rei Salomão, como também os quatro profetas maiores e os doze profetas 
menores, a vontade chegou até João Batista. 
 
Diante de nós repousa a missão que a humanidade deve cumprir pelo Céu agora. Qual é 
essa missão? Sendo que a raiz do pecado foi implantada em virtude da queda do homem, 
deve ser o homem que deve subjugar satanás e a raiz do pecado, e retornar bondade e glória 
a Deus. Deus teve que conduzir a providência por 4.000 anos para o propósito de encontrar 
esta pessoa. 
 
A Causa das Tribulações de Jesus, a Falta de Fé de João Batista 
 
Então qual era a missão que João Batista estava destinado a cumprir na terra? Era 
testemunhar e atender Jesus Cristo. 
 
Porque Jesus foi elevado para a posição de Adão aperfeiçoado que não caiu, desde seu 
nascimento, ele podia retornar glória ao Céu. E além disso, ele era alguém que podia trazer 
alegria a Deus. Deus enviou Jesus Cristo para mostrá-lo orgulhosamente diante da 
humanidade e de satanás. 
 
Desde seu nascimento, Jesus não estava destinado a trilhar o caminho do sofrimento. Ele 
estava destinado a representar a humanidade, retornar alegria a Deus e se tornar o honrado 
mediador, o mediador do amor e o mediador da bondade. Entretanto, a humanidade não 
pôde receber Jesus. 
 
Consequentemente, como vocês sabem muito bem através do Princípio Divino, embora a 
vida de Jesus não deveria ter qualquer conexão ou relação com o pecado, mas deveria ter 
sido preenchida somente com bondade e alegria, satanás invadiu a vida de Jesus, porque 
João Batista não concluiu sua responsabilidade. Então qual é a missão que repousa diante 
de nós, que vivemos nos últimos dias? Devemos cumprir a missão de João Batista. Em 
outras palavras, diante de Jesus, que veio como o representante da história, devemos nos 
tornar os filhos e filhas de glória que que colhem a vitória e as pessoas de bem com quem 
Jesus pode desfrutar. Vocês devem ter em mente que esta é nossa missão. 
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A tristeza de Deus foi causada quando satanás tentou puxar Jesus Cristo para baixo e 
submetê-lo através de testes. E além disso, a razão que Jesus teve que lutar com satanás por 
2.000 anos depois que faleceu foi por causa da descrença do povo Judeu daquele tempo. 
Além disso, como todos vocês sabem, foi porque João Batista cometeu um grave erro. 
 
Os Seres Humanos São Aqueles que Devem Subjugar Satanás e Erradicar o Pecado 
 
Neste tempo, quando chegamos no limiar de uma era como o fim de um século, vocês 
devem se colocar em oposição ao pecado e lutar. Vocês devem entender que estão na 
mesma posição de João Batista, que tinha que lutar com satanás. Satanás se opôs e lutou 
contra Deus por 4.000 anos. Vocês devem lutar com satanás. No lugar dos 6.000 anos e na 
missão de João Batista, vocês devem lutar com satanás e trazê-lo à submissão. Desta forma, 
vocês devem remover todos os traços de satanás em vocês mesmos. Tal responsabilidade 
repousa em seus ombros. Se vocês não podem cumprir esta responsabilidade, então o 
Senhor do Segundo Advento que está para vir não será capaz de receber vocês. 
 
Originalmente, de acordo com os ideais de criação, o jardim de Deus não teria nenhum 
traço de satanás. Consequentemente, para realizar o ideal de criação de Deus na terra, 
devemos vencer satanás e subir para o nível de Adão aperfeiçoado que não caiu. Portanto, 
se vocês não representam a glória de Deus e não se tornam a fonte de orgulho que Ele pode 
mostrar diante de satanás, não há como limpar a dor do ressentimento de Jesus, que foi 
colocado em testes diante de satanás. 
 
Devido à queda do homem, satanás pisou na humanidade e está dominando sobre toda a 
terra. Para reverter isto, devemos confiar nos princípios de indenização. Porque a 
humanidade foi pisoteada por satanás, mesmo se Jesus não ajudar, e o Espírito Santo e 
Deus não ajudarem, a humanidade deve subjugar satanás com suas próprias mãos. Eles 
devem ser capazes de superar todas as condições de pecado que satanás apresenta a eles. 
Esta é a única forma que eles podem se tornar filhos e filhas vitoriosos. 
 
Se vocês não se tornam os filhos e filhas que podem colher a vitória mesmo enquanto lutam 
sozinhos com o satanás universal, vocês não terão qualquer relacionamento com Jesus. Este 
é o caminho fatal que simplesmente não temos como escapar. Este é o caminho fatal que 
temos que trilhar mesmo depois de nossa morte, se falhamos em fazê-lo quando estamos 
vivos. 
 
Jesus Cristo, que foi impedido de cumprir a vontade que estava destinado a realizar 
enquanto estava vivo, mesmo hoje, depois que se passaram 2.000 anos, espera encontrar 
alguém que possa agir em seu nome para que ele possa cumprir a vontade mesmo depois de 
sua morte.  
 
Quando consideram isto, vocês verão que os 6.000 anos de história não é uma história de 
glória. Esta não foi uma história gloriosa para Deus. Além disso, vocês devem compreender 
que enquanto Jesus e o Espírito Santo estão lutando contra satanás, enquanto os filhos e 
filhas que seguem Jesus e o Espírito Santo estão sendo testados por satanás, a ideologia 
original da criação de Deus não pode ser entendida como materializada nesta terra.  
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Portanto, o ressentimento que permeia céu e terra se tornou a dor de Deus. A nova história, 
a qual buscou eliminar o ressentimento de céu e terra, foi manifestada através da cruz de 
Deus, a cruz de Jesus, a cruz do Espírito Santo e a cruz dos fiéis de hoje. 
 
Até agora, temos sobrevivido em virtude da proteção e comandos do Espírito Santo, de 
Jesus e de Deus. Devemos a partir de agora em diante nos tornar aqueles que podem 
confortar o Espírito Santo, aqueles que podem consolar Jesus e aqueles que podem 
confortar Deus. 
 
A vontade do Espírito Santo, a vontade de Jesus e a vontade de Deus não são desejos 
pessoais. Esta vontade penetra através do indivíduo e do mundo; ela conecta até mesmo céu 
e terra. Quem viverá em benefício desta vontade e se tornará os filhos e filhas universais 
que podem consolar o coração universal de Deus? Vocês devem entender que o Céu esteve 
orientando a providência para encontrar esses filhos e filhas. 
 
Da mesma forma, para desmantelar a muralha do pecado enraizada na história, devemos 
conduzir a luta no presente e no futuro. Seguindo na direção da passagem do pecado que 
devemos cruzar mesmo ao risco de nossas vidas, e enquanto depositamos toda a nossa 
energia e vida, vocês devem fazer uma nova determinação e marchar em frente. 
 
Jesus permaneceu imutável, testemunhando sobre o Céu e dando um novo tipo de batismo 
mesmo quando os fiéis seguidores da lei do Judaísmo e o povo Judeu ficaram contra ele. 
Também devemos fazer o mesmo. Agora devemos avançar para o estágio final e 
transcender as denominações. Além disso, enquanto transcendemos as denominações, 
também devemos superar todas as ideologias. Mesmo se estamos sozinhos, devemos lutar 
contra satanás. Se vocês podem vencer na batalha com todos os satanases, então a glória e a 
alegria do Céu descerão e residirão em vocês. 
 
Devemos Cumprir a Missão de João Batista em Seu Lugar  
 
Mesmo nesta hora, a parede no pecado bloqueia seu caminho. Contudo, qual é a natureza 
desta muralha de pecado? Ela é uma muralha de pecado de 4.000 anos matando os profetas 
e sábios que Deus amava. É uma muralha do pecado de ter pendurado Jesus na cruz. 
Portanto, se vocês não podem erradicar este pecado em sua própria geração, então vocês 
não terão nada a ver com o Reino do Céu. Se vocês não podem desmantelar esta muralha de 
pecado, vocês não podem entrar no Céu. Vocês devem entender claramente este ponto. 
 
Se vocês devem representar a vontade de Deus e se colocar na posição de João Batista, 
vocês devem aprender como identificar o pecado universal. Ao fazer isso, vocês devem 
carregar em seus próprios ombros a dor e ressentimento de Deus, Jesus Cristo e o Espírito 
Santo. Vocês devem confortar Jesus Cristo, o Espírito Santo e Deus, que estiveram 
sofrendo por causa do pecado. Se aqueles que podem inaugurar o dia do Sabbath não 
aparecem entre vocês, então mesmo se o Salvador vier para esta terra, isto será em vão. 
 
Nestes últimos dias, devemos lutar com o pecado por João Batista. Devemos representar os 
6.000 anos de história e substituir a missão de João Batista. E além disso, devemos 
experimentar pessoalmente o curso de conflito que Jesus trilhou. 
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Depois que Jesus Cristo morreu, o que permaneceu depois dele foi o caminho da cruz. 
Embora ele tentou estabelecer um padrão eterno de vitória na base do batismo e da cruz, ele 
pôde fazer isso somente na dimensão espiritual. Hoje repousa diante de nós a missão de 
mobilizar tanto o espiritual quanto o físico e cumprir a missão celeste universal de João 
Batista. Vocês devem experimentar pessoalmente a amargura e o coração indignado de 
Jesus, que veio à terra e não foi honrado pela humanidade, e resolver isto em seu nome. 
Porque a humanidade tem esta missão, Jesus e o Espírito Santo estiveram trabalhando com 
eles por 2.000 anos. Contudo os crentes fiéis de hoje não estão cientes deste fato. Eles 
acreditam que Jesus e o Espírito Santo são simplesmente seus servos e mensageiros. 
 
Então quem é satanás? Ele é o arcanjo. A queda permitiu que o arcanjo tomasse dos seres 
humanos o direito de domínio sobre a criação e agisse com essa autoridade. Portanto, 
durante a restauração, devemos atravessar um curso no qual somos dominados por satanás. 
 
Para trilharmos este tipo de caminho, o que devemos fazer? Utilizando a vida de João 
Batista, que testemunhou sobre Jesus, como exemplo, e utilizando a vida de Jesus como 
exemplo, devemos trilhar o mesmo caminho deles. 
 
O Caminho que Jesus Trilhou a Fim de Destruir a Muralha de Pecado 
 
Que tipo de caminho Jesus trilhou para destruir esta muralha de pecado? Nos últimos dias 
devemos atravessar o caminho que Jesus trilhou. 
 
Quando Jesus estava lutando com satanás, ele não se colocava na posição ofensiva para 
arrancar o pecado universal. Jesus não se colocava na posição ofensiva em relação ao 
pecado para purgá-lo. Para o propósito de purgar o pecado e trazê-lo à submissão, ele se 
colocou na posição de tomá-lo sobre seus ombros. Vocês devem entender que este era o 
espírito de Jesus Cristo. 
 
Pecado é uma coisa má e perversa. Temos uma mente conectada diretamente com a 
natureza original da criação, e o pecado é uma coisa que age diametralmente contrária a 
isso. Jesus tomou este pecado a fim de purgá-lo. Ele tomou os pecados dos indivíduos, 
famílias, sociedades, nações, o mundo, a humanidade e até mesmo os espíritos. Vocês 
devem entender que Jesus até mesmo assumiu os pecados dos incontáveis espíritos que 
viveram nos 4.000 anos desde a criação. 
 
Ele foi tão longe para tomar até mesmo os pecados dos espíritos que foram enviados para o 
inferno. A razão é que Jesus veio como o Adão perfeito. Porque todas as coisas, incluindo o 
Céu, estavam preenchidas com ressentimento devido à queda de Adão, Jesus tinha que 
arrancar tudo que foi produzido pela queda e enterrar. 
 
Assim, a vida de Jesus de desbravar um novo curso assumia o curso oposto da vida no 
mundo satânico. Sabendo que não há nenhuma esperança nos elementos e essências do 
mundo satânico, ele se opôs a isto e ensinou a forma de mansidão e humildade. Deste 
modo, a verdade do Cristianismo transcendia este mundo. A verdade cristã está destinada a 
se rebelar contra o mundo. 
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Jesus teve uma vida difícil e trabalhosa. Obrigado pela providência, ele não estava 
destinado a assumir o pecado que viria a ele a partir do futuro. Ele estava destinado a 
assumir os pecados a partir do passado. Jesus Cristo foi uma pessoa que assumiu todos os 
pecados universais e sofreu a agonia da cruz até o momento da vitória. Mesmo hoje, apesar 
dele viver nesse outro mundo, ele não pode descansar em paz. Ele espera que alguém na 
terra assuma a responsabilidade por todos os pecados. 
 
Jesus Sofreu Todos os Tipos de Ridícularização e Tribulação 
 
Quando refletimos sobre a vida de Jesus Cristo, que veio para assumir o pecado dos seres 
humanos, podemos ver que durante os trinta anos até sua morte, ele experimentou 
pessoalmente todas as tribulações e dificuldades que a humanidade atravessava. Ele se 
colocou nos sapatos de uma pessoa miserável para que pudesse carregar os pecados 
daqueles que são miseráveis. Ele se colocou na situação dos famintos para que pudesse 
assumir os pecados daqueles que estavam famintos. Ele buscou um lugar solitário para que 
pudesse assumir a responsabilidade por aqueles que estão solitários. 
 
Depois de ter alcançado a capacidade de lidar com os pecados individuais desta maneira, 
Jesus buscou assumir os pecados das famílias. Para o propósito de tirar os pecados das 
famílias, ele foi diante da família, mas essa família se opôs a Jesus. Os pais que ele amava 
se opuseram a ele, e até mesmo seus irmãos e irmãs mais jovens foram contra ele. Além 
disso, Jesus foi rejeitado pelas seitas judaicas. Isto foi porque ele também tinha que ser 
responsável pelos pecados das seitas religiosas.  
 
E além disso, Pilatos e o Rei Herodes o rejeitaram. Eles levaram Jesus na direção da cruz 
porque pensavam que a vontade de Jesus não estava alinhada com seus próprios desejos. A 
despeito de tudo isto, até seu último suspiro, Jesus não se colocou contra estes inimigos. Ao 
invés, ele desejou abençoá-los. Vocês devem manter esta imagem de Jesus em suas mentes. 
 
Jesus nasceu em um estábulo. Ele começou na posição mais baixa e humilde, mas se elevou 
para a posição mais alta de ser o filho de Deus. Jesus veio para o benefício da humanidade 
e para o benefício do povo que acreditava em Deus. 
 
Contudo, quem são as pessoas que foram amigas de Jesus? Quando estava orando no 
Jardim do Gêtsemani, os três discípulos que ele amava estavam cochilando. Embora eles 
devessem se tornar uma unidade em coração com Jesus quando estava seguindo na direção 
da colina da cruz, os três discípulos assumiram uma posição que não tinha qualquer 
semelhança com isso.  
 
Compreendendo que ele tinha a missão de carregar todos os pecados universais, Jesus 
permaneceu grato, não importando quem o estivesse chicoteando. Mesmo se as pessoas 
zombassem dele e o ridicularizassem, ele tomou isto tudo com gratidão. 
 
Vocês devem entender que para realizar o propósito de eliminar o pecado, Jesus não o 
golpeou e o eliminou através de bater nele. Ele tentou assumir todos os pecados universais 
que estavam de qualquer forma conectados com satanás. Não obstante, porque o pecado 
não foi totalmente removido, Jesus continua trabalhando para erradicá-lo.  
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Mesmo Se Enfrentam Perseguição e Rejeição, Vocês Devem Manter Fé Imutável 
 
Sendo que vocês são aqueles que estão atendendo Jesus como o Salvador, diante dele vocês 
devem contemplar: “Até qual extensão eu assumo o pecado? Quanto pecado eu tentei 
carregar em meus ombros?” E além disso, vocês devem se colocar no mesmo ambiente 
como aquele no qual Jesus viveu. 
 
Se vocês têm o destino no final do século de carregar os pecados do indivíduo e da família, 
então algum dia vocês enfrentarão perseguição no nível individual e no nível familiar. Tal 
como Jesus sofreu a oposição dos indivíduos, de sua família e das seitas, os cristãos que 
vivem atualmente nos últimos dias receberão o mesmo tipo de oposição. Além disso, 
emergirá uma religião que terá a oposição da sociedade, da nação e do mundo. 
 
A luta de Jesus para purgar os pecados da humanidade não chegou a uma total conclusão. 
Em seu lugar, emergirá na terra um fiel que será denunciado pelos indivíduos, famílias, 
sociedades, nações, o mundo e os espíritos no céu durante seus esforços de carregar todos 
os pecados do universo. A história está operando em direção deste momento crucial. Vocês 
devem entender isto. 
 
As pessoas que acreditavam no Velho Testamento se tornaram os inimigos de Jesus. Da 
mesma forma, é fácil para aqueles que estão acreditando em Jesus atualmente se tornarem 
os inimigos da nova providência de Deus. Jesus lamentou na cruz: “Deus meu, Deus meu, 
por que me desamparaste?” (Mateus 27:46) Isto foi porque Deus disse que Ele não 
conhecia Jesus no momento do estabelecimento final. 
 
Da mesma forma, quando vocês tentam se oferecer para a tarefa de carregar a 
responsabilidade por toda a história pecaminosa, Deus negará qualquer conhecimento sobre 
vocês. Se isso acontece, vocês deverão ter a mesma fé imutável como aquela de Jesus na 
cruz. Vocês devem ter a mentalidade que já são pessoas mortas. É a missão dos cristãos 
advogar este tipo de fé revolucionária. 
 
Há alguém que se opõe a vocês? Vocês devem ser gratos a essa pessoa. E além disso, há 
alguma família que se opõe a vocês? Vocês devem ser gratos a essa família. Há algum 
grupo religioso que se opõe a vocês? Vocês devem ser gratos a eles. Mesmo se a nação e o 
mundo se colocam em oposição, vocês devem ser gratos a eles. Além disso, mesmo se o 
mundo espiritual, o mundo físico e o Céu negam conhecer vocês, vocês devem ter um 
coração imutável. Vocês devem ter a fé que não se abala. 
 
Devem aparecer fiéis cuja fé permanecerá sem ser afetada nem mesmo se satanás, que fez 
Adão e Eva caírem, se opuser a vocês, e se Jesus, o Espírito Santo e Deus reivindicarem 
não conhecer vocês. Esta é a última missão que resta. Contudo, os 2,4 bilhões de pessoas da 
humanidade e os cristãos que acreditam em Jesus não entendem isto claramente. Além 
disso, mesmo se vocês se tornam este tipo de crentes fiéis, isso não é tudo. Vocês devem 
formar uma família, uma sociedade, uma nação e um mundo onde todos tenham este 
mesmo tipo de fé. Se vocês não cultivam este tipo de fé, então vocês não terão nenhum 
relacionamento vertical com a vontade de Deus. O caminho através do qual Jesus virá até 
vocês como o noivo estará bloqueado. 
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Superar Perseguição Com Amor e Ser Triunfante 
 
O amor de Jesus representa o amor de Deus. O amor de Deus não pode ser prejudicado por 
qualquer criatura em todo o universo. Vocês devem receber este amor de Deus. Para fazer 
isso, vocês devem carregar sobre seus ombros todos os pecados deste mundo e se tornar os 
filhos e filhas triunfantes que não serão derrubados nem mesmo se satanás estiver testando 
vocês, mas ao contrário, superarão isto. Do contrário, vocês não terão nada a ver com o 
amor de Deus, o qual é o centro de todos os poderes deste universo e que opera como o 
centro de toda existência substancial. 
 
Consequentemente, tal como Jesus derramou lágrimas de preocupação para o benefício dos 
homens na terra, mesmo depois de sofrer injustiça e maus tratos nas mãos deles, deve 
emergir nos últimos dias muitos fiéis que podem fazer o mesmo. Se há muitos destes fiéis, 
não haverá quaisquer divisões entre as denominações. E além disso, mesmo se ninguém é 
martirizado, porque os poderes da consciência, da verdade e dos princípios universais 
exercem grande influência, todo o universo não terá escolha a não ser seguir esses fiéis. 
 
Podemos erigir o sinal da vitória, edificar a família vitoriosa, o altar e o mundo vitoriosos, e 
conectar a vitória com o Céu somente quando nos colocamos nessa posição. Vocês nunca 
devem esquecer que esta é sua responsabilidade. 
 
E além disso, o conflito que está ocorrendo centrando em seu ser individual, e todos os 
eventos que ocorrem ao seu redor não estão limitados a seu ser. Assim, vocês devem ser 
cuidadosos. Se vocês cometem um erro, isto terá ramificações para o todo. Vocês nunca 
devem obstruir a vontade de Deus. Vocês devem trilhar o caminho de sacrifício para o 
benefício do todo. 
 
Além disso, se há uma pessoa boa, então vocês devem atendê-la bem. Se há pessoas más, 
vocês devem estar preocupados e ansiosos para o benefício delas. Tendo que se tornar tal 
pessoa, vocês devem marchar em frente carregando até mesmo a tribulação da crucifixão 
para o benefício de criar esse tipo de família, sociedade e mundo. Vocês devem encarnar o 
coração de Jesus Cristo e perseverar e ser vitoriosos em cumprir a vontade de Deus. 
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A Providência de Deus e a Natureza da Aventura que Transcende a Realidade 

2 de dezembro de 1956  

Antiga Sede da Igreja 

 
Lucas 22:24-46: E houve também entre eles contenda, sobre qual deles parecia ser o 
maior. E ele lhes disse: Os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade 
sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim; antes o maior entre vós 
seja como o menor; e quem governa como quem serve. Pois qual é maior: quem está à 
mesa, ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como 
aquele que serve. E vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. E eu 
vos destino o reino, como meu Pai mo destinou, Para que comais e bebais à minha mesa no 
meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as doze tribos de Israel. Disse também o 
Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo; Mas eu 
roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça; e tu, quando te converteres, confirma teus 
irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até à prisão e à morte. Mas ele 
disse: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que três vezes negues que me 
conheces. E disse-lhes: Quando vos mandei sem bolsa, alforje, ou alparcas, faltou-vos 
porventura alguma coisa? Eles responderam: Nada. Disse-lhes pois: Mas agora, aquele 
que tiver bolsa, tome-a, como também o alforje; e, o que não tem espada, venda a sua capa 
e compre-a; Porquanto vos digo que importa que em mim se cumpra aquilo que está 
escrito: E com os malfeitores foi contado. Porque o que está escrito de mim terá 
cumprimento. E eles disseram: Senhor, eis aqui duas espadas. E ele lhes disse: Basta. E, 
saindo, foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras; e também os seus discípulos o 
seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai, para que não entreis em 
tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra; e, pondo-se de joelhos, orava, 
Dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice; todavia não se faça a minha vontade, 
mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu, que o fortalecia. E, posto em agonia, orava 
mais intensamente. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corriam até ao 
chão. E, levantando-se da oração, veio para os seus discípulos, e achou-os dormindo de 
tristeza. E disse-lhes: Por que estais dormindo? Levantai-vos, e orai, para que não entreis 
em tentação.  
 
Oração 1 
 
Pai, o Senhor tem conduzido uma história de trabalho extenuante até hoje para o benefício 
de toda a humanidade. O Senhor tem conduzido a missão de desmantelar as muralhas de 
dor e ressentimento que estão profundamente enraizadas no Céu. Através das palavras de 
verdade, agora entendemos que somos aqueles que devem derrubar esta muralha de 
ressentimento erigida no Céu. Passamos a compreender que se o ressentimento é dissolvido 
na terra, a ligação com o Céu será criada. 
 
Por favor, permita-nos prestar atenção ao fato que o Pai está nos chamando, as pessoas 
desta era. Sendo que o Senhor nos escolheu como Seus representantes e nos elevou como 
Seus filhos e filhas diante de toda a humanidade, por favor, permita-nos revelar somente a 
glória do Pai através de nossos corpos. Permita que cada uma de nossas ações manifeste 
somente o bem e a justiça do Pai.  
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Ao fazer isso, por favor, permita-nos criar harmonia centrando no amor em qualquer lugar 
que nos reunimos. Pai amado, por favor, permita que os cânticos de vitória oferecidos ao 
Senhor encham todo o universo. 
 
O Céu não nos esquece mesmo nesta hora e está nos alcançando, nos comandando para 
fazer a vontade muito desejada que busca por nós. Contudo, quando contemplamos se 
respondemos prontamente a esse chamado e se temos nos tornado o sacrifício de harmonia 
diante do Pai, somos levados e implorar Seu perdão por não compreendermos estes ideais e 
por ainda estarmos estagnados em um estado inadequado, imperfeito e despreparado. 
 
Por favor, permita-nos agora abrir os portões de nossos corações, e através de novo 
arrependimento, nos tornarmos o sacrifício santificado para que o amargo ressentimento 
que permeia o Céu possa ser arrancado com nossas mãos. Além disso, Pai, esperamos do 
fundo de nossos corações que o Senhor permita que nos tornemos Seus filhos e filhas que 
podem inaugurar o dia da felicidade. 
 
A muralha definitiva de tribulações dos últimos dias bloqueia nosso caminho. Diante de 
nós repousa o curso de conflito que devemos atravessar com nossas vidas. Pai, por favor, 
não permita que nos tornemos imaturos e bases que se tornam amargas em relação ao Céu, 
e cair no meio deste curso de conflito. 
 
Já estamos firmemente determinados a oferecer nossas mentes e corpos como sacrifícios, 
assim, por favor, os aceite, embora estejam em falta. Pai amado, é nosso desejo definitivo 
que o Senhor nos guie para nos tornarmos Seus filhos e filhas que, como sacrifícios 
ofertados, possamos ter todas as coisas confiadas ao Pai e esperar os comandos do Pai. 
 
Pai, esta é uma hora sagrada. Pai, este é um dia sagrado. Pai, por favor, permita que todo 
este ano se torne um ano sagrado. Por favor, abençoe estes Seus filhos, que se reuniram 
aqui representando o povo em todo lugar que eles se reúnem. Por favor, eleve as chamas do 
espírito sagrado que está escondido no Céu. Entregue as obras do espírito sagrado que o 
Senhor prometeu para os últimos dias. Por favor, despeje isto como se fosse derramar água. 
Pai, por favor, permita que possa haver muitos filhos e filhas que podem derrubar a 
muralha do ressentimento. Pai, baseado nisto, por favor, permita que todo lugar que eles se 
reúnem, tanto em um altar escondido como em um altar manifesto, que eles possam 
conseguir vitória na batalha universal. Por favor, permita-nos responder ao comando direto 
do Céu de nos tornarmos vitoriosos na luta universal e trazer o bastão da vitória para o Pai. 
 
Pai, Seus filhos se reuniram aqui nesta hora, assim, por favor, reine sobre cada uma de suas 
mentes e de seus corpos. Se há aqueles que ainda não podem transcender seus próprios 
pensamentos autocentrados, então, por favor, permita que eles possam descartá-los. Por 
favor, oriente-os a se tornarem sacrifícios vivos diante do Pai. Permita que este seja um 
momento quando eles sejam oferecidos humilde e mansamente como o sacrifício. Meu Pai, 
eu peço humilde e mansamente que o Senhor permita que eles tenham a graça de alegria e a 
graça de harmonia. 
 
Há muitos filhos e filhas que estão feridos e exaustos. Pai, por favor, console-os com 
compaixão, para que as inspirações desta hora possam governar suas vidas. Por favor, não 
deixe-os perder o padrão em seu curso de vida. 
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Permita que possa surgir dentro deles o estímulo poderoso e chocante de vida. Por favor, 
permita que eles sintam e experimentem o amor do Pai e estejam imersos nele. Pai, oramos 
do fundo de nossos corações que por conta disto, o Senhor permita que todos nós possamos 
oferecer gratidão e harmonizar os muitos milhões de pessoas fiéis na terra, para que 
possamos persuadi-las a oferecer gratidão diante de Seu trono sagrado e edificar o altar de 
vitória. 
 
Pai, desejamos que através de nós, essas pessoas indignas, o Senhor possa cumprir a 
vontade que deseja e busca manifestar. Temos confiado tudo ao Senhor, assim, por favor, 
reine sobre nós. Oramos no nome do Senhor. Amém. 
 
Oração 2  
 
Pai, demos um passo em frente com o máximo zelo representando o Céu, mas também 
somos inadequados. Sendo que nós que não desejamos nada mais além de permanecer 
diante do Senhor, por favor, permita-nos seguir em frente e clamar bem alto sem qualquer 
hesitação. Pai, por favor, olhe com compaixão para nossas mentes e corpos, os quais estão 
feridos de várias formas durante nossa tentativa de seguir o coração de Deus que ninguém 
conhece; feridos enquanto estivemos seguindo o caminho da vontade que outros falsificam. 
 
Houve momentos quando derramamos lágrimas e levantamos rancores contra o Céu. 
Embora o Senhor tenha nos prometido o dia da esperança que está perto, e embora o 
Senhor tenha garantido o fruto definitivo da vontade para aqueles que estiveram seguindo 
com persistência, nos preocupamos que não podemos realizá-la. Estamos sobrecarregados 
com um grande sentimento de temor diante do Senhor. 
 
Pai, por favor, governe Seus filhos e filhas que se reuniram aqui. Por favor, garanta que a 
vontade de felicidade do Pai se manifeste dentro de nossas mentes e corpos. Por favor, 
remova os pensamentos, ideologias e conceitos errados com Sua presença e soberania. Pai, 
baseado neste fundamento, por favor, permita-nos nesta hora trazer as obras de inspiração 
que podem erradicar completamente o amargo ressentimento enraizado profundamente no 
Céu. 
 
Por favor, garanta que o coração de arrependimento se espalhe a partir de dentro de nós. 
Ataque nossos corpos com poder para que os maus elementos possam ser liquidados, e 
somente os elementos do bem possam ser revelados diante do Pai que vive em presença 
eterna. Por favor, nos abençoe para que possamos responder com a bondade do Pai com 
nossa natureza e caráter original, e criar harmonia baseado no amor do Pai, e permitir que o 
pai olhe para nossa beleza com deleite. Ao mesmo tempo, que os crentes fiéis do Céu sejam 
levados também a se unir em consonância e retornem a canção de glória ao Pai. Pai, 
fazemos este desejo do fundo de nossos corações. 
 
Mesmo nesta hora, a onda escura do pecado está tentando invadir cada uma de nossas 
mentes e corpos. Por favor, garanta-nos a força e a capacidade. Por favor, oriente-nos na 
compreensão que enquanto o número dos filhos e filhas que se reúnem aumenta, o 
relacionamento Caim e Abel se torna mais manifestado. Não permita que nos coloquemos 
na posição tipo Caim. 
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Por favor, permita que nos tornemos sacrifícios tipo Abel e possamos cumprir 
voluntariamente toda a nossa responsabilidade como sacrifícios substanciais. Por favor, 
permita-nos agir como Abel para trazer as pessoas tipo Caim a se submeterem ao Pai. Pai, 
esperamos e desejamos ansiosamente que Suas obras de poder e capacidade sejam 
desdobradas diante de todos nesta hora. 
 
Pai! Nesta hora, por favor, permita-nos entender em nossos corações que a missão que o 
Senhor nos confiou agora não é para nossa própria salvação e liberação. Por favor, permita-
nos entender que o destino destas pessoas repousa em nós hoje. Por favor, permita que 
todos os 2,4 bilhões de pessoas do mundo estabeleçam a condição de apelo ao Céu e terra 
através de nós. 
 
Pai, por favor, nos segure até o dia quando nós, que estamos neste caminho magnífico e 
sério de vida e morte, nos agarremos ao Céu com nossas mãos direitas e afastemos satanás 
com nossas mãos esquerdas, até que possamos colher vitória e levantar nossas mãos para 
retornar glória de Hosana ao Pai. Por favor, governe todos os filhos e filhas que se reuniram 
nesta hora. Por favor, não permita que possa haver alguém entre estes filhos e filhas 
participando que ostente a raiz do pecado em seu coração e resista ao arrependimento. 
Apareça com o poder de eliminar e explodir todas as amargas raízes dos pecados que possa 
abrigar em seu coração. 
 
Por favor, permita que aquilo que pertence a satanás e aquilo que pertence a Deus sejam 
separados nesta hora, para que possamos ser oferecidos diante do Pai como sacrifícios de 
alegria. Pai, fazemos este apelo do fundo de nossos corações. 
 
Seus filhos e filhas solitários, Seus filhos e filhas que estiveram dispersos por todo o país 
com as palavras do novo evangelho, eu sei que eles devem estar ajoelhando sozinhos e 
enfrentando dificuldades em suas tentativas de trilhar o caminho de sacrifício. Pai, por 
favor, esteja com eles. 
 
Seus filhos e filhas solitários que estão lidando com a vontade antes que o tempo chegue, 
por favor, não permita que eles se tornem exaustos em sua luta com satanás. Pai, que esteve 
fornecendo proteção até agora, desejamos que Sua graça de proteção continue mesmo 
depois desta hora, para que onde quer que possamos estar, que nos permita representar Sua 
vontade e resolver o ressentimento enraizado no Senhor. Por favor, guie-nos para que 
mesmo ao custo de ofertar nossas vidas como sacrifício, possamos herdar o coração de 
amargura do Pai e oferecer gratidão ao Céu. Por favor, Pai amado, eleve-nos como as 
encarnações da beleza com quem o Senhor pode se deleitar e que podem retornar a glória 
de Hosana, para que possamos rápida e plenamente cumprir a vontade do Céu. 
 
Há muitos altares que se reuniram diante da presença do Pai em nome do povo hoje. Esteja 
com eles para evitar que edifiquem o altar do mal pela ignorância da vontade. Permita que 
as obras de inspiração do Pai Celeste surjam nesta hora nos grupos religiosos que se 
reuniram representando o povo para que cada um deles possa juntar seus corações e 
combinar seus altares para se oferecerem como o único altar de vitória ao Pai. 
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Por favor, se encarregue e reine sobre todas as coisas nesta hora. Por favor, opere somente a 
vontade de felicidade nesta hora. Manifeste somente a vontade de felicidade. Desejando 
estas coisas com o mais sincero coração, eu oro no nome do Senhor. Amém.  
 
Oração 3 
 
Pai, estas palavras de verdade são a verdade de recriação. Sabemos que o Senhor está 
sofrendo com a ausência da encarnação da verdade na terra, sobre a qual o Senhor tinha 
proclamado no Jardim do Éden: “Isto é bom, isto é bom.” Sabemos que enquanto a 
condição de reivindicar as palavras do bem que foram perdidas permanecer não cumprida, 
não podemos encontrar a encarnação do bem. 
 
Pai, por favor, divulgue as palavras do bem para esta congregação. Pai, eu oro do fundo do 
meu coração que o Senhor possa renovar Seus comandos com as palavras recuperadas do 
bem. Através das mentes e corpos deles, eu oro que a providência especial do Pai de 
recriação, a qual pode produzir as encarnações do bem apareça no meio da congregação. 
 
Eu dei um passo adiante com a verdade, assim, por favor, permita que tanto o orador como 
os ouvintes se tornem uma unidade em seus corações. Pai, sabemos que quando alguém 
assegura a base recíproca e se torna a fonte de orgulho, então o todo pode ser moldado 
através dessa pessoa. Por favor, venha procurar os Seus filhos e filhas a quem o Senhor 
elevou. Ao estabelecer o centro das palavras e produzir as obras de condições, permita que 
eles superem o poder de satanás. Além disso, Pai, desejamos de forma humilde e fervorosa 
que se nossas mentes e corpos estejam escravizados na realidade de satanás, então por 
favor, permita que possamos nos dividir com a verdade e ser capazes de receber o selo de 
purificação do Pai. 
 
Nesse tempo não há necessidade de muitas palavras. Até agora temos ouvido e passamos a 
saber muitas palavras de verdade, mas Pai, sabemos que precisamos do poder de dar vida 
para nossas mentes. Por favor, faça Suas obras com poder e capacidade. 
 
Pai, esperamos sinceramente que o Senhor remova todos os maus conceitos e manifeste as 
palavras de verdade que possuem o poder de ressuscitar, e que o Senhor faça surgir as obras 
de recriação e ressurreição. Por favor, permita que nos tornemos aqueles que sentem o 
coração do Pai, que deseja ver a perfeição da beleza de uma pessoa nesta hora. Mais do que 
qualquer outro meio, através do coração de profunda experiência interna: os sentimentos, 
conceitos e arrependimento baseados nessas experiências internas do coração, desejamos 
que nesta hora possamos ser oferecidos como um sacrifício. Oramos todas estas coisas em 
nome do Senhor. Amém. 
 
Nas palavras que citei hoje, há palavras que Jesus falou enquanto enfrentava o momento da 
cruz e fazia a determinação corajosa. Portanto, o título do sermão sobre o qual quero refletir 
com vocês é “A Providência de Deus e a Natureza da Aventura que Transcende a 
Realidade.” Eu falarei brevemente sobre este tema. 
 
Nós seguimos a fé atualmente através do curso de incessantes conflitos, com o dia do 
julgamento universal repousando diante de nós. Este caminho não é um curso suave.  
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Portanto, se vocês não podem erigir o centro de aventura e assegurar o centro da vitória 
com os quais vocês podem lançar para longe o julgamento da amarga dor do universo, 
então vocês se tornarão perdedores no curso histórico e perdedores no curso da vida. 
 
O Julgamento Universal Definitivo e nosso Próprio Entendimento 
 
Portanto, se vocês mantêm em mente que a história da providência de Deus prevê a 
providência que começa e termina de forma aventureira. O ambiente e as várias condições 
que nos capacitam a conduzir livremente uma vida de fé não são resultado de seus esforços. 
A razão que podemos clamar a Deus e conduzir nossa vida de fé neste tipo de liberdade é 
porque nossos antepassados cruzaram incontáveis passagens perigosas. Vocês devem 
entender isto. Vocês também devem compreender que se vocês não podem sentir isto no 
fundo de seus ossos, nem em suas vidas ou em seu curso de fé, então vocês não podem 
cruzar a última passagem do julgamento universal. 
 
Antes de fazer isso, vocês devem primeiro entender a razão que o Céu nos chamou. 
Devemos ser capazes de explicar por nós mesmos nossa identidade, nós que estamos 
atravessando a colina da dor e do ressentimento dos 6.000 anos de história. 
 
E além disso, devemos refletir sobre questões como: Já erigimos o centro da liberdade que 
nos capacitará a cruz através da passagem de amargura universal bloqueada devido ao 
ressentimento da história e de satanás? Já possuímos o centro vitorioso a partir do qual 
podemos avançar confiantemente sobre o padrão do julgamento de ressentimento que 
repousa à nossa frente no futuro? Qual estado sua vida de fé alcançou hoje? Até o dia 
quando toda a providência do Céu esteja concluída através do curso histórico passando 
através do curso prático e o curso do futuro, devemos formar a ligação com o Céu e 
contemplar os vários problemas do passado, do presente e do futuro. 
 
Agora que assumimos que o Céu colocará o restante de toda a missão dos últimos dias 
sobre nós e manifestará a glória da vitória através de nós, então isso deverá ser a 
representação da vontade da providência dos 6.000 anos. E além disso, o critério que o Céu 
está tentando encontrar e exaltar, é cruzar a passagem do último julgamento. Em outras 
palavras, este é o novo padrão do novo céu e terra. Deste modo, se vocês não podem 
estabelecer o padrão do novo céu e terra, e o ambiente vitorioso de liberdade no qual vocês 
podem viver pela eternidade sem quaisquer constrangimentos, então vocês não podem 
emergir como vitoriosos diante da providência de Deus. 
 
Quando refletimos sobre o passado, o Céu nos elevou hoje não apenas para nos salvar. Ele 
nos elevou como a culminação que pode resolver a dor e amargura históricas. Vocês devem 
observar isto e se livrar do ressentimento que se acumulou desde o tempo de Adão. Além 
disso, vocês devem resolver o ressentimento de Noé e desvendar sua vida aventureira. 
 
As vidas aventureiras daqueles que vieram depois de Adão, desde Abraão a Isaque, Jacó e 
Moisés, e os profetas e sábios da história, vocês devem assumir as obras deixadas 
irrealizadas por eles e, utilizando-os como a base, estabelecer o centro que capacitará vocês 
a avançar confiantemente sobre o padrão de julgamento no futuro. Do contrário, vocês 
devem lembrar que se tornarão vagabundos na batalha histórica com satanás. 
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Noé Seguiu Através do Caminho de Aventura 
 
Agora vamos refletir sobre nossos antepassados do passado. Quando olhamos 
primeiramente para a vida de Noé, descobriremos que sua vida não foi tranquila e suave. 
Como vocês acham que Noé deve ter se sentido quando recebeu o mandamento: “Eu 
julgarei o mundo com água daqui a 120 anos, por isso construa uma arca no topo do Monte 
Ararat”? Esta não foi uma façanha que levou doze dias, nem doze anos. Isto exigiu 120 
anos. O comando para construir uma arca no topo do Monte Ararat estava completamente 
em descompasso com a realidade daquele tempo. 
 
Quando vocês olham para a situação real de Noé, que assumiu esse tipo de ordem, ele 
poderia ser considerado como uma pessoa realmente insana, alguém que estava totalmente 
fora de sintonia com seu tempo. Noé, que recebeu essas enormes diretivas de Deus, fez uma 
firme determinação dentro de si mesmo. Ele perseverou não apenas por um dia, mas por um 
período de 120 anos, desejando que esse único dia chegasse. Vocês devem entender que 
Noé foi realmente o campeão aventureiro, sem precedentes nos 1.600 anos da história 
anterior. Ele foi elevado diante do Céu representando essa história. 
 
Noé, que manteve fé absoluta no mandamento como a vontade da aliança, não prestou 
muita atenção a todas aquelas condições. Uma vez que ele decidiu, ele não se preocupou se 
Deus estava intervindo ou se as pessoas do mundo estavam amaldiçoando. Sendo que ele já 
tinha embarcado no caminho para o propósito da vontade, colocando sua vida em risco e 
tendo abandonado-a, nenhum destes assuntos representavam qualquer problema. Assim, ele 
seguiu silenciosamente através do curso de tribulações que continuou ao longo desse 
período de 120 anos. 
 
Noé deve ter enfrentado críticas em sua família. A sociedade deve ter o reprovado 
grandemente. Contudo, ninguém pôde parar os passos de Noé, que começou sua jornada 
para desbravar de forma única o caminho celeste que a humanidade não entendeu e nunca 
atravessou antes, o caminho que ninguém no curso de mil e seiscentos anos tinha trilhado 
antes. Vocês devem manter em mente que Noé foi uma pessoa aventureira que pôde deixar 
de lado toda oposição, mesmo se o ambiente da sociedade daquele tempo obstruía seu 
caminho e todas as pessoas do mundo o empurravam de volta. 
 
Noé avançou com obstinada determinação, independentemente de que tipo de testes e 
tribulações ele enfrentasse. Depois de passar 120 anos, ele pôde erigir a única família 
restaurada que a família de Adão tinha perdido. Vocês devem entender esse fundamento 
histórico. 
 
A mesma coisa foi verdade para Abraão. Quando Abraão recebeu os mandamentos a partir 
de Deus de deixar Ur da Caldéia, este não foi um assunto fácil para ele. Quando Deus 
ordenou a ele para abandonar as montanhas e rios de sua terra natal querida ao seu coração 
como também todos os familiares e vizinhos, ele ficou realmente preocupado. A partir da 
perspectiva humanista, esta era uma ação impossível. 
 
Abraão, que recebeu o comando de Deus, transcendeu o ambiente no qual ele tinha vivido 
até aquele tempo.  
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Transcendendo a família, ele abandonou a vida que tinha conduzido de forma feliz até 
então, e seguiu seu caminho. Essa ação de Abraão nunca teria ocorrido sob as 
circunstâncias comuns daquele tempo. Mesmo se houvesse aqueles que centrassem seus 
pensamentos na vontade e estivessem preocupados com essa vontade, ninguém poderia ter 
se colocado ao lado de Abraão e proclamado: “Sim. O caminho que você está seguindo é 
verdadeiro, assim, por favor, me oriente.” 
 
Abraão começou sua jornada com um coração inabalável que desconsiderava se o mundo o 
entendia. Ele tinha a mentalidade de deixar Ur da Caldéia pela eternidade. Quando ele 
iniciou seus passos de acordo com a forma que Deus conduzia, ele subiu todas as 
montanhas e cruzou a passagem da morte com grande persistência. 
 
A Fé de Abraão Transcendia a Realidade  
 
Deus escolheu o primeiro filho do fabricante de ídolos, Terá, e o colocou nessa posição. 
Abraão, que teve esse chamado, fez a firme determinação: “No caminho que estou 
trilhando agora, meu centro nunca mudará, mesmo se meus amados pais me agarrarem, 
mesmo se meus amigos tentarem me dissuadir, e mesmo se meus amados irmãos e irmãs 
tentarem me agarrar.” E isso não é tudo. Abraão até mesmo obedeceu a ordem de Deus de 
oferecer em holocausto seu precioso filho, Isaque, que nasceu quando Abraão tinha cem 
anos de idade. Essa ordem constituiu a única condição aventureira que era sem precedentes 
na história. Esse evento foi a condição que representava céu e terra, e decidia o destino dos 
eventos no céu, os eventos na terra, e de muitos milhões de assuntos. Embora Abraão fosse 
ignorante sobre isto, ele fez uma sincera tentativa de colocar seu filho no altar e sacrificá-lo 
depois que recebeu a ordem para oferecer Isaque. 
 
Pensem sobre o coração de Abraão, que estava tentando golpear seu amado filho com a 
faca. Sua mentalidade realmente transcendia a realidade. Em seu tempo, quem poderia ter 
reconhecido esse tipo de fé? A ação aventureira de Abraão indicou que ele pertencia ao Céu 
e que sua família pertencia ao Céu. Isto demonstrou que ele, como também sua família e 
todos os seus pertences, seguiriam o comando de Deus. Ele compreendeu este fato 
enquanto estava fazendo a oferta em holocausto de seu único filho. 
 
Ele tentou oferecer Isaque com a atitude: “embora eu tenha dado nascimento a este filho, 
porque ele é Sua propriedade, eu o oferecerei ao Senhor,” e ele tentou romper o ambiente 
da realidade prática. Vocês devem entender o centro da fé destes antepassados históricos. 
 
Isto também é verdadeiro para Jacó e Moisés. Quando Deus os elevou, Ele não permitiu 
que eles trilhassem um caminho tranquilo e fácil. Jacó estava engajado na batalha para 
obter a primogenitura desde o momento de seu nascimento. Moisés também enfrentou 
condições de conflito desde o momento de seu nascimento. 
 
Moisés Trilhou um Caminho Aventureiro e Revolucionário 
 
Deus chamou Moisés e o levantou no momento que o povo Judeu estava sofrendo 400 anos 
de tribulações na terra do inimigo, o Egito. Moisés foi protegido por sua mãe por três meses 
sob a temível tirania do Faraó. Depois disso, ele foi tomado pela filha do Faraó e viveu no 
palácio por quarenta anos. 
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Vocês podem ter pensado que a vida de Moisés no palácio do Faraó foi esplêndida e 
magnífica. Entretanto, Moisés, que exaltava a providência, não era um cidadão egípcio, 
embora estivesse vivendo no palácio do Faraó. Enquanto cada dia passava, ele pensava que 
era um membro do povo escolhido de Deus, e o pensamento que ele representava Israel 
penetrou fundo em seu coração. Quando Moisés deixou o palácio depois de aderir aos 
princípios de Israel por quarenta anos, ele golpeou um egípcio até a morte porque ele viu 
um israelita sofrendo maus tratos nas mãos desse egípcio. Indignação irreprimível explodiu 
dentro dele. 
 
Depois disso, ele fugiu do palácio. Acalentando a providência abençoada de Israel em seu 
coração, ele deu início à vida de um pastor de ovelhas no deserto de Midiã. Sua vida não foi 
de nenhuma forma pacífica e confortável. Não houve ninguém de nenhuma era que pôde 
entender porque Moisés abandonou um palácio esplêndido como o do faraó e viveu como 
um pastor de ovelhas. Não obstante, Moisés não se desesperou. Ele começou a edificar um 
altar oculto que os outros não sabiam em benefício do Céu e de Israel. Neste fundamento, 
Deus o escolheu no ano que ele completou oitenta anos e o preparou como o herói que 
poderia remover o ressentimento do povo. 
 
Depois disso, todos os passos que Moisés deu foram aventureiros. Porque ele manteve o 
centro transcendente da providência de Deus perto de seu coração, toda sua vida 
transcendeu a realidade. O que ele viu, como também as batalhas nas quais ele se engajou, 
transcendiam toda esta realidade. Quando Moisés foi para o palácio do Faraó sob a direção 
de Deus, então Deus abençoou e protegeu Moisés, que estava seguindo Seus comandos. Ao 
invés, Ele bloqueou o caminho de Moisés e tentou matá-lo. Porque Deus tentou impedir e 
matar Moisés, que estava seguindo Suas ordens? Isto simplesmente não deveria ocorrer na 
realidade atual. Isto é algo que os seres humanos não podem compreender. 
 
De acordo com o senso comum prático, não havia como este evento pudesse ocorrer. Não 
obstante, sendo que Moisés já estava determinado, com um coração desejando cumprir a 
vontade ao risco de sua vida, ele passou através da condição de um teste estabelecido por 
Deus e por satanás. Desta forma, Moisés, que se tornou convencido da existência 
transcendente de Deus e executou mais de dez milagres no palácio do Faraó, foi um 
aventureiro revolucionário sem precedentes em escala universal. Vocês devem entender 
isto. Da mesma forma, Moisés não sucumbiu à oposição de ninguém. Com fé transcendente 
em relação à vontade, ele conduziu os 600 mil israelitas para fora do Egito. Quando olham 
para isto, vocês devem compreender que toda a vida de Moisés foi um caminho de aventura 
transcendente.  
 
Jesus se Preparou para uma História de Aventura 
 
Moisés veio como o representante da restauração de um povo. Depois de Moisés, Jesus 
veio como aquele com a missão de restaurar o mundo. Jesus sabia que durante os 4.000 
anos de história, incontáveis profetas e sábios tinham vivido um estilo de vida que 
transcendia suas realidades práticas para o propósito de cumprir a vontade de Deus. E além 
disso, ele sentia até sua medula óssea que ele era realmente aquele que era responsável para 
concluir a vontade que os profetas e sábios não puderam cumprir quando tinham 
participado na providência de Deus. 
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Depois de refletir sobre a história, Jesus compreendeu que mesmo até seu tempo, os 
incontáveis profetas e sábios tiveram ressentimento e dor, e que a providência de 
restauração não tinha sido consumada. Portanto, ele fez uma firme determinação em trazer 
a conclusão disto. 
 
Ele estava realmente determinado a trilhar através do curso de aventura transcendente para 
o propósito de desbravar o curso de 4.000 anos. Vocês devem entender que Jesus era 
alguém que tinha a determinação para trilhar o curso que resumia todos os cursos perigosos 
dos santos e sábios. 
 
Porque Jesus nasceu com a missão de trazer a um fim a história de tribulações no nível 
universal, desde o momento de seu nascimento, ele trilhou um caminho de aventura. De 
fato, toda sua vida foi de aventura transcendente. E além disso, no final, até mesmo o 
caminho de morte que esperava Jesus na cruz era um caminho de aventura que transcendia 
a realidade. 
 
Então qual era o fundamento da vida de Jesus? Era uma vida que devia trazer total 
consumação aos 4.000 anos de história e trazer um fim ao curso de perigo no qual o 
ressentimento de Deus estava profundamente enraizado. Foi uma vida transcendente e 
vitoriosa não encontrada antes neste mundo. Foi uma vida que buscava estabelecer um 
novo fundamento vitorioso. 
 
O Coração de Obediência de Maria e José 
 
O que devemos entender agora é que Jesus nasceu através do corpo de Maria. Que destino 
teria ocorrido para a providência de Deus se não houvesse ninguém como Maria, a santa 
mãe de Jesus, que teve que viver uma vida de aventura? Se não houvesse ninguém como a 
santa mãe Maria, ou seja, se não tivesse nenhuma mulher do Céu, Jesus nem mesmo 
poderia ter nascido. Se não houvesse nenhum fundamento de sacrifício como aventura tal 
como o de Maria, então o nascimento de Jesus não poderia ter ocorrido. Jesus teve que 
passar através de um curso de tribulações para nascer com uma nova vida. 
 
Quando o anjo apareceu diante da virgem Maria e disse a ela: “E eis que em teu ventre 
conceberás e darás à luz um filho,” Maria respondeu a ele: “Como se fará isto, visto que 
não conheço homem algum?” O Anjo respondeu de novo: “Descerá sobre ti o Espírito 
Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra.” Nesse momento, Maria 
respondeu: “Eis aqui a serva do Senhor; cumpra-se em mim segundo a tua palavra.” Estas 
palavras encarnavam a aventura universal.  
 
Embora Maria soubesse que de acordo com as leis de seu tempo, uma mulher não casada 
com um bebê seria apedrejada até a morte imediatamente na hora que fosse descoberta, ela 
transcendeu o ambiente da realidade prática e disse: “Eis aqui a serva do Senhor; cumpra-se 
em mim segundo a tua palavra. Eu sou Tua, mesmo se o Senhor me matar ou mesmo se eu 
encontrar meu destino. Por favor, faça conforme Sua vontade.” O Céu deu nascimento a 
Jesus porque houve um sacrifício vivo substancial, o sacrifício de Maria na terra. 
 
Isto não é tudo. Mesmo na vida de fé que vocês estão conduzindo, há muitos caminhos de 
tribulações dos quais vocês não estão cientes.  
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José, que recebeu a revelação sobre a gravidez de sua noiva Maria através de um sonho, 
tentou cortar seu relacionamento com ela por causa de muitas dificuldades humanistas. A 
notícia que sua noiva estava grávida causou a ele muita dor e ansiedade humanista. José 
tentou salvar Maria, assumindo a responsabilidade por todas as coisas que tinham 
acontecido. Isso não era uma coisa fácil. Isto transcendia a realidade. 
 
Portanto, hoje vocês têm a missão de trilhar o caminho que Jacó e José trilharam, e até 
mesmo os caminhos que Jesus e Maria trilharam. Deste modo, vocês devem estar cientes 
sobre o fato que diante de vocês repousa o cenário transcendente, a difícil passagem que 
deve ser cruzada pela transcendência da realidade prática. 
 
Jesus trilhou o Caminho de Aventura Transcendente desde o Momento de Seu 
Nascimento 
 
As pessoas não puderam reconhecer Jesus, que continha dentro de seu coração a tristeza 
dos 4.000 anos de história, e que estava determinado a se oferecer como o sacrifício mesmo 
ao risco de sua vida. As pessoas não compreenderam que ele era o Messias, o Salvador de 
toda a humanidade. Quando olhamos para isso, podemos compreender que a vida de Jesus 
transcendeu a realidade começando desde seu nascimento, porque ele viveu uma vida de 
nova e ideal aventura. Vocês devem entender que hoje isto permanece como a vontade 
incompleta que está sendo buscada no tempo do Senhor do Segundo Advento. 
 
Observando a vida de Jesus, vemos que ele estava preocupado com a providência desde o 
tempo quando estava crescendo na família de José e Maria. Seus irmãos e irmãs mais 
jovens o reprovavam e o acusavam. José não tinha o mesmo coração em relação aos trinta 
anos de vida de Jesus como tinha inicialmente. José amava seus próprios filhos mais do que 
ele amava Jesus. Vocês devem entender que esta é a razão que Jesus não pôde ter um 
ambiente familiar que era socialmente aceitável naquele tempo. 
 
A vida de Jesus, na qual ele viveu como um enteado e morreu na cruz, transcendia a 
realidade em todos os seus aspectos. Quando ele encontrou todos os tipos de tribulações em 
seu ambiente familiar, ele superou silenciosamente todos eles. Sua última tarefa, quando ele 
apareceu com a providência e finalmente provou que ele era o Messias de todos os seres 
humanos, também era contra a realidade. 
 
Porque Jesus ultrapassou a realidade das leis, as quais tinham sido estabelecidas como o 
credo do Judaísmo através de uma longa história, e substituiu isto com um novo evangelho 
do Céu, onde quer que ele foi e onde quer que ele habitou, ele não era bem vindo. Expulso 
por sua família, por João Batista, e pelo Judaísmo, ele não tinha nenhum lugar sobre o qual 
descansar. Não obstante, embora ele não tivesse nenhum lugar para repousar, ele não 
procurava por uma fonte de conforto. 
 
Jesus, que entendia a vontade de Deus, proclamou o evangelho do Novo Testamento. 
Inicialmente, quando João Batista testificou sobre Jesus, houve um ambiente no qual todos 
os sacerdotes judeus poderiam ter reconhecido ele. Contudo, enquanto Jesus trilhou o curso 
de três anos de seu ministério publico, a posição de Jesus declinou gradualmente até que 
somente pescadores e mulheres de pouca importância o seguiam. 
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Para Jesus, que tinha que manifestar os ideais de Deus, a promessa tinha que ser eterna e a 
vontade tinha que ser eterna, mas na realidade, ele não pôde encontrá-las, não importando 
quão intensamente ele tentasse. Vocês devem entender quão incomparavelmente miserável 
era o coração de Jesus no tempo quando ele reuniu uma multidão de cinco mil pessoas na 
colina vazia e ofereceu orações de graça para elas, e também quando ele estava orando 
desesperadamente diante do túmulo de Nazaré. 
 
Durante a história de 4.000 anos, incontáveis profetas e sábios conduziram vidas de 
aventura com destacada determinação e suportando agonia interna pela vontade de Deus. 
Contudo, ninguém pôde se aproximar da tristeza de Jesus. Jesus teve que penetrar através 
do coração de amargura e dor dos 4.000 anos de história e consolar o coração interno de 
angústia de Deus. 
 
As pessoas que estavam seguindo Jesus não eram o tipo que o povo Judeu apreciaria. Elas 
não eram as pessoas que os fiéis do Judaísmo reconheceriam. Jesus teve que trilhar um 
caminho que ninguém aceitaria nas realidades social e religiosa. Se ele seguisse, não 
poderia encontrar um ambiente livre para se colocar. 
 
O Amargo Coração de Jesus  
 
Quando Moisés estava conduzindo a multidão de 600 mil pessoas, ele esteve bloqueado 
diante do Mar Vermelho. Atrás dele, os carros do Faraó estavam correndo na direção deles. 
Em benefício das 600 mil pessoas que estavam com medo de morrer, Moisés enfrentou a 
situação como o líder com a crença inabalável que poderia prevalecer nesse desafio de 
morte. Vocês devem entender que ao persistir nesse caminho, ele poderia ter sacrificado a 
multidão de 600 mil pessoas. 
 
A mesma coisa é verdade quando Jesus pôde alimentar a multidão de 5.000 pessoas com 
um punhado de peixe e pão. Olhando para a multidão espalhada na colina ao pôr do sol, o 
coração de Jesus era, em termos práticos, um coração que não podia ser encontrado em 
ninguém mais na terra. De fato, era um coração de grande espírito aventureiro que devia ser 
restaurado de volta para o Céu. Porque Jesus clamou com este tipo de coração, ele pôde 
realizar obras milagrosas de recriação. 
 
Devemos entender Jesus que teve um nascimento aventureiro, Jesus que trilhou caminhos 
de tribulação em sua vida, e Jesus que estabeleceu o padrão de um espírito aventureiro 
mesmo quando estava pregado na cruz. Quando olhamos para isso, vemos que Jesus não 
levou uma vida insignificante e sem graça. Não era um estilo de vida educado e elegante. 
 
Vocês que têm fé devem se reexaminar e ajustar suas vidas ao curso de vida de Jesus. Se 
vocês têm o desejo de se tornar a noiva de Jesus Cristo, então vocês devem entender sua 
vida desde o momento de seu nascimento seguindo através de seus trinta anos de vida 
aventureira até a colina de Golgotá. Vocês devem entender sua vida de humilhação e 
adversidade até o caminho fatídico da cruz, o caminho espinhoso da morte. De fato a vida 
de Jesus começou como uma aventura e terminou como uma aventura. A cada momento, 
devemos sentir profundamente dentro de nós o coração de agonia de Jesus que veio como o 
noivo, mas que teve que trilhar o caminho solitário da morte: Jesus que morreu para nosso 
benefício; Jesus que morreu para nos salvar. 
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Se houvesse um presente que vocês poderiam dar para Jesus nestes últimos dias, o que 
seria? Isto seria possuir o coração de ansiedade de Jesus Cristo que passou através do curso 
aventureiro ao risco de sua vida, e se tornar o sacrifício mais notável que não pode ser 
encontrado em qualquer outro lugar em todo o mundo e universo: a única oferta de 
aventura universal. 
 
Deste modo, agora vocês devem entender a amargura do coração de Deus, que seguiu 
através do curso histórico até agora, e que se elevou a partir da posição mais baixa. Vocês 
devem conduzir suas vidas com a determinação de morrer em benefício da vontade. 
Pensem sobre isto. Se Jesus Cristo, que morreu para o benefício da terra condenasse a terra, 
então não haveria ninguém que teria o direito de condenar isto mais severamente.  
 
Entretanto, Jesus não veio para seu próprio benefício. Primeiro, ele veio para o benefício da 
história, para o benefício da fé Judaica e do povo Israelita. Ele veio para o benefício dos 
discípulos que estavam seguindo-o. Em uma escala maior, ele veio para o benefício do 
povo, da nação, do mundo e do universo. Assim é como ele viveu sua vida. Nem mesmo 
sua morte foi para seu próprio benefício. 
 
Contudo, quem permaneceu fiel ao caminho que Jesus trilhou? Na passagem da morte, ele 
foi traído por seus amados discípulos. Ele foi deixado sozinho para assumir a 
responsabilidade por todas as coisas. Pensem sobre isto! Se ele fosse ficar amargurado e ter 
ressentimento contra a terra, então mesmo se ele fosse chorar incessantemente, batendo na 
terra, ele não teria sido capaz de resolver totalmente o ressentimento dos trinta anos. Não há 
como ele poderia ser compensando pelas tribulações que ele sofreu. Ao contrário, Jesus 
estava preocupado que a humanidade sofreria sob o jugo de satanás. Com um coração de 
compaixão, mesmo no momento da morte na cruz, ele orou para o benefício do povo Judeu 
que o traiu, os discípulos, e a humanidade que o traíram. Porque ele era um homem de 
tristeza, ele pôde se tornar o amigo de todos mesmo quando os antepassados desta terra 
apelaram na base dos 4.000 anos de história e de toda a humanidade. Ele pôde orar pelo 
povo que se opunha a ele e os inimigos que o atacavam. Tal coisa nunca tinha sido ouvida 
nos 4.000 anos de história humana. Além disso, vocês devem entender que esta foi a obra 
de aventura universal feita para desmantelar a muralha de pecado enraizada profundamente 
no céu e terra. 
 
Se Jesus é o rei de todos os reis, então para vocês se tornarem a rainha deste rei, vocês 
devem acreditar em sua promessa. Sem temer a morte, vocês devem confiar todas as coisas 
à vontade e conduzir suas vidas. 
 
Jesus trilhou este tipo de caminho. A vida de Jesus foi este tipo de vida. A esperança de 
Jesus era viver para o benefício da vontade e morrer para o benefício da mesma vontade. 
 
Devemos Trilhar o Caminho Aventureiro Seguindo os Exemplos de Nossos Antepassados 
e de Jesus  
 
Então qual é a tarefa que repousa diante de nós? O que é isso que devemos estar cientes? 
Devemos entender Jesus, que pediu que bênçãos caíssem sobre a humanidade mesmo no 
momento da morte, e que levou com ele todas as tristezas internas que penetraram 
profundamente em seu coração amargurado. 
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Entre as pessoas que acreditam em Jesus, há muitos que oram ao Pai que Ele possa garantir 
bênçãos para elas. Antes de suplicar por bênçãos, primeiramente vocês devem entender a 
dor que está profundamente imersa em Seu coração. Não somente isso, vocês devem até 
mesmo entender a vida de Jesus e o curso da crucifixão. Vocês devem entender hoje que 
houve profunda tristeza por trás deste curso de tribulação, o que a humanidade não está 
ciente e que somente Jesus e Deus entendem. Vocês devem entender o coração de Jesus de 
tristeza interna sobre o qual ele não pôde falar. 
 
Fazendo isso, vocês podem dizer: “Senhor! Eu resolverei todos os Seus ressentimentos e 
aqueles da história. Por favor, tenha orgulho de nós. Por favor, guie-nos para cumprirmos a 
vontade que o Senhor esperou realizar através de todas as pessoas da história. Não permita 
que possamos cair, mas apenas nos elevar como sacrifícios aventureiros que podem 
substituir a história universal e erradicar a dor amarga que incontáveis profetas e sábios 
deixaram como legado.” 
 
A esperança que temos agora é cumprir a vontade que Jesus Cristo deixou na terra como a 
tarefa restante. É nosso destino trazer nova realização para a vontade de Jesus Cristo. A 
história fluiu através do curso de tribulação no nível individual, familiar, social, nacional e 
mundial. Portanto, quando um indivíduo entre os cristãos tenta cumprir a vontade, 
elementos de tribulação são acrescentados ao caminho desse indivíduo. É o mesmo para a 
família, a sociedade, a nação e o mundo. Vocês devem entender que esse portal aventureiro 
repousa diante de vocês. Deste modo, vocês devem ser capazes de se oferecer como um 
sacrifício de espírito aventureiro em nome de sua vida e investimento, os quais se colocam 
na frente na estrada bifurcada de vida e morte, e o lugar de julgamento universal. Vocês 
devem oferecer isto em benefício da vida das pessoas e da humanidade do mundo. 
 
E além disso, vocês devem ser capazes de copiar os cursos de vida dos profetas e sábios, e 
de Jesus Cristo, e aplicá-los em qualquer ambiente ou tempo nos quais possamos viver. 
Além disso, não importa quem em qual momento do tempo estabeleceu alguma condição, 
vocês devem ter a determinação e audácia de avançar e apelar a todo o universo e 
prosseguir em frente como os representantes da vontade do Céu.  
 
Devemos Ser Oferecidos como um Sacrifício Aventureiro 
 
Atualmente, quando o tempo do Segundo Advento está perto, vocês devem assumir uma 
tarefa aventureira universal que permanece como a última remanescente dos 6.000 anos de 
história. Se essa tarefa é universal, então vocês também devem se tornar um ser universal. 
Vocês devem entender que somente quando derem um passo adiante com a determinação 
interna aventureira, vocês serão capazes de cumprir essa tarefa. 
 
Se a vontade de Deus é cumprida separada da vida de fé que vivemos, então como seria? 
Até agora, a história de Deus tem seguido em frente através do curso aventureiro que 
transcende a realidade prática. 
 
Somente quando atravessam esse portal universal e aventureiro, vocês podem levantar bem 
alto a bandeira da vitória definitiva e ir diante do Pai para cantar a canção de vitória. Então 
vocês podem representar a posição da noiva universal. Além disso, vocês não estarão 
sujeitos a qualquer condição somente quando isto ocorre.  
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Mesmo se há perseguições e humilhações em algum ambiente, vocês ainda podem se tornar 
os príncipes do Céu que estabelecem o padrão da aventura transcendente. Vocês devem 
entender que somente aqueles que têm a determinação para se tornar este tipo de príncipe 
para carregar a responsabilidade definitiva pela vontade da providência de Deus e se tornar 
a noiva de Cristo que podem manifestar glória. 
 
Oração  
 
Neste momento, quando os últimos dias da história estão derramando luz em vários lugares 
do céu e terra, mesmo se estamos experimentando dor, que um raio de luz possa estar 
brilhando sobre nossas mentes e corpos. Pai por favor, esteja presente com aqueles que têm 
a marca da vida e o poder da vida. Por favor, manifeste Suas obras poderosas para que os 
Cristãos fiéis de hoje possam trilhar esse caminho aventureiro universal que permanece 
diante deles. 
 
Pai! A vida de fé que temos conduzido até agora foi centrada em nós mesmos. Quando 
decidimos viver se arriscando para o benefício de Jesus e do Céu? Quando oramos diante 
do Pai: “Eu me tornarei um sacrifício aventureiro”? Se não há tais pessoas entre os filhos e 
filhas que se reuniram aqui hoje, Pai, por favor, leve-os a se arrependerem. Por favor, não 
permita que eles se tornem pessoas abomináveis que não temem a providência inspiradora 
do Céu. Pai, rogamos do fundo de nossos corações que o Senhor nos permita orar 
ansiosamente diante do Senhor para representar o universo e trilhar um caminho 
aventureiro. 
 
Pai, Seus filhos e filhas que se reuniram aqui estavam famintos pela vida que transcende a 
realidade. Suas vidas não têm sido normais. Se alguém utilizou a palavra “fanático,” não 
pode haver uma vida mais fanática do que a deles. Entretanto, quando avaliamos isto 
baseados no passado, no presente e no futuro, então esse não pode ser considerado um 
estilo de vida perverso. 
 
Por favor, conduza-nos a não nos tornarmos aqueles que traem covardemente o Pai neste 
caminho de agonia e aventura universais. Pai, por favor, estenda Suas mãos de poder. Por 
favor, permita-nos entender que o caminho que Jesus trilhou é o curso modelo que devemos 
seguir. Passando através das obras de ressurreição e renascimento, permita-nos cultivar um 
novo centro de vida. Pai, desejamos com a maior ansiedade que o Senhor nos permita 
assegurar o fundamento para a nova vida e trilhar o curso que céu e terra podem 
reconhecer, depois de reunir novas forças. 
 
Por favor, permita que as palavras faladas hoje se tornem as palavras de verdade que podem 
dar vida para os filhos e filhas que se reuniram aqui e penetrar profundamente em sua carne 
e ossos. Oriente-nos a oferecermos a nós mesmos como sacrifícios eternos de vitória. 
Através deles, por favor, estabeleça as condições de apelo para resolver o ressentimento do 
Céu. Solicitando com profunda ansiedade, eu oro no nome do Senhor. Amém. 
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Aqueles Que Possuirão o Reino do Céu da Esperança  

16 de dezembro de 1956  

Antiga Sede da Igreja 

 
Mateus 11:1-15: E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus doze 
discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere 
falar dos feitos de Cristo, enviou dois dos seus discípulos, A dizer-lhe: És tu aquele que 
havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Ide, e anunciai a João 
as coisas que ouvis e vedes: Os cegos vêem, e os coxos andam; os leprosos são limpos, e os 
surdos ouvem; os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o evangelho. E bem-
aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. E, partindo eles, começou Jesus a 
dizer às turbas, a respeito de João: Que fostes ver no deserto? uma cana agitada pelo 
vento? Sim, que fostes ver? um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão 
nas casas dos reis. Mas, então que fostes ver? um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais 
do que profeta; Porque é este de quem está escrito: Eis que diante da tua face envio o meu 
anjo, Que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que, entre os que de 
mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João o Batista; mas aquele que é 
o menor no reino dos céus é maior do que ele. E, desde os dias de João o Batista até agora, 
se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas 
e a lei profetizaram até João. E, se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. 
Quem tem ouvidos para ouvir, ouça.  
 
Oração 1 
 
Pai de amor! Pai, que abraçou insignificantes como nós e demonstrou preocupação por nós 
em cada passo da semana passada, por favor, não permita que vivamos cada dia de acordo 
com nossa própria vontade. Quando pensamos sobre Sua graça, que nos impede de falar 
palavras de acordo com nossas próprias inclinações, Pai, realmente somos gratos. 
 
Hoje estes jovens rostos vieram diante do Pai. Sabemos que primeiramente nossas mentes e 
corpos devem se tornar sacrifícios como o ouro, o incenso e a mirra que os três sábios 
ofereceram. Por favor, permita-nos primeiramente oferecer nossas mentes e corpos. Por 
favor, permita-nos não nos tornarmos abominações diante do santuário sagrado. Pai amado, 
este é nosso desejo mais sincero. 
 
Sabemos que o Pai que tem se esforçado para reunir estas pessoas atravessou um curso 
doloroso de 6.000 anos. Entendemos que, sendo que cada um de nós foi chamado 
primeiramente para estar diante da humanidade com uma grande missão, cada uma de 
nossas ações e esforços devem manifestar alegria em nome de toda a fé do Céu. 
 
Quando entendemos mais sobre o bom propósito pelo qual fomos escolhidos, e quando 
pensamos mais sobre o fato que o Senhor nos escolheu, essas pessoas indignas, não 
podemos evitar de nos tornar contritos sobre nossas ausências diante do Senhor. Temos 
colocado de lado todas as nossas próprias mentalidades, conceitos, e opiniões subjetivas e 
nos prostramos diante do Pai. Pai, por favor, segure-nos firme. 
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A onda de morte superou o tempo e está em movimento. Sabemos que a razão que o Pai 
nos procurou laboriosamente e nos garantiu graça, não é porque merecemos isto. Também 
sabemos que a tristeza do Pai continuará até o dia que Cristo retornar a terra. 
 
Pai, por favor, se encarregue do todo. Por favor, reine completamente sobre nossas mentes 
e nossos corpos. Não permita que esta seja uma reunião na qual apenas seres humanos se 
reúnem. Pai de amor, oramos do fundo de nossos corações que o Senhor possa nos inspirar 
para confortar o coração do Pai que está agarrado aos 6.000 anos da história. Oramos que a 
Trindade sagrada domine nossas mentes e nossos corpos para que possamos nos unir com 
os incontáveis homens e mulheres de fé e, como um único sacrifício, oferecer uma 
inclinação completa de alegria. 
 
Pai, por favor, tenha simpatia por estes trinta milhões de pessoas. Sabemos que o Senhor 
tem trabalhado por um longo curso da história para amar estas pessoas. Sabemos que, 
quando o Senhor estava nos escolhendo para manifestar a vontade, o Senhor esteve 
seguindo através de muitas tribulações que ninguém conhece. 
 
Sabemos que há filhos Seus que, tendo edificado altares e cultivado um profundo 
relacionamento com o Pai, estão fazendo um esforço em favor do povo. Oferecemos nossa 
gratidão a eles. Por favor, permita que um novo capítulo da providência se abra diante deles 
e, por favor, dê origem a um grande ímpeto. Pai amado, oramos do fundo de nossos 
corações que o Senhor nos associe com os revolucionários que podem sozinhos assumir 
responsabilidade em relação ao Céu em favor do povo coreano. 
 
Sabemos que a dor e amargura do povo tem penetrado fundo no Céu. Sabemos que o 
ressentimento da humanidade na terra também tem penetrado no Céu. Sendo que sabemos 
que o Céu está lamentando porque não há ninguém que pode se tornar o sacrifício para 
eliminar esta tristeza no Céu, por favor, mobilize os filhos que se reuniram aqui para 
solicitarem ao Pai para o propósito de erradicar o ressentimento enraizado profundamente 
nesta terra e em todo este universo. Pai, esperamos ansiosamente que o Senhor nos permita 
ser os filhos e filhas que podem avançar adiante para enfrentar satanás e lutar em Seu favor. 
 
Por favor, permita que nossas mentes e nossos corpos se movam em harmonia e alegre 
união centrando na única vontade e cantem louvores pela graça do Pai. Por favor, permita 
que este seja o momento quando oferecemos nossa total inclinação de gratidão pela graça 
de liberação. 
 
Há filhos e filhas que levantam bem alto a lanterna das novas palavras e conduzem a luta 
no campo de batalha. Pai, por favor, esteja com eles onde quer que eles estejam. Não há 
nada mais com o que eles podem contar nesta terra. Não há nada que eles possam se apoiar 
além da graça confiada pelo Céu. Pai, sendo que eles entraram no curso do destino 
universal que os forçará a lutar com incontáveis inimigos em face de suas zombarias, por 
favor, apoie-os. 
 
Pai, desejamos com a máxima sinceridade que hoje o Senhor confie novamente a mesma 
graça do Céu para transbordar nas mentes e corpos daqueles que se reuniram aqui. Há 
também aqueles filhos que se colocam em locais solitários para orar com preocupação em 
favor da vontade. Por favor, guarde suas almas. 
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Solicitamos ansiosamente que o Senhor possa garantir a graça que o Senhor planejou 
ordenar e permitir. Por favor, habite neste local durante este momento. Eu oro no nome do 
Senhor. Amém. 
 
Oração 2  
 
Pai, o Senhor tem vivido através das eras e séculos e tem sofrido para guiar a providência 
até os últimos dias. Por favor, permita que nós, que desejamos que a vontade providencial 
do Pai seja cumprida rapidamente na terra, possamos assumir a responsabilidade por 
aquelas tarefas do Pai na terra. 
 
Pai, oramos do fundo do coração que o Senhor possa nos conduzir a nos tornarmos os 
orgulhosos filhos e filhas que podem herdar a missão celeste centrando no santuário do Pai 
e lutar com satanás na terra por Jesus. Lemos com reverência as palavras que o Senhor nos 
concedeu hoje. Sabemos que embora João Batista, que veio com uma missão histórica, 
cumpriu sua missão de testificar sobre Jesus, ele não pôde cumprir sua missão de atender 
Jesus de acordo com as expectativas do Céu. 
 
Por favor, permita que esta congregação que se reuniu diante do Senhor, Seus filhos e filhas 
que se prostram aqui, possam refletir sobre si mesmos em arrependimento. Permita que eles 
estejam limpos diante do Pai. Por favor, conduza-os a se colocarem diante das multidões e 
se esforçarem para cumprir a missão de Deus no final do século em Seu nome. Por favor, 
permita que eles sejam súditos leais que são obedientes em relação à missão celeste que o 
Céu está demandando nesta era e respondam fielmente ao chamado do Céu. 
 
O tempo para a providência é limitado, contudo a humanidade, ignorante sobre este fato, 
faz desejos ilimitados. Há muitas pessoas miseráveis que não entendem que vida e morte 
estão sendo decididas neste momento atual. Pai, por favor, permita que os filhos que se 
reuniram aqui prestem atenção às circunstâncias criadas pelo testemunho de João Batista. 
 
Permita-nos agora abrir nossos corações e edificar um altar interno do Céu. Por favor, nos 
eduque como os filhos e filhas que podem se oferecer sem nenhuma hesitação como o 
sacrifício triunfante sobre satanás. Entendemos que o Céu está procurando soldados 
confiantes e intrépidos e descarta aqueles que se ajoelham diante dos inimigos em servidão 
e covardia. Permita que Seus filhos que se reuniram aqui se tornem os bravos soldados do 
Céu que podem até mesmo jogar fora suas próprias vidas para o benefício da vontade. 
Sabemos que o tempo chegou quando estes soldados ousados são necessários. 
 
Tal como João Batista, que viveu pelos princípios celestes, e seus seguidores que foram 
engolidos no fogo do coração interno do Céu e enfrentaram toda a fé Judaica corrupta para 
revelar uma nova verdade, por favor, manifeste a luz de compaixão e amor diante destas 
pessoas através de nós. Por favor, não retire Suas mãos estendidas da providência. 
 
Pai, por favor, abençoe os incontáveis altares que estão sendo edificados para o benefício 
deste povo. Por favor, permita que cada lugar seja preenchido de filhos e filhas que está em 
cada denominação estabelecida e edificar um altar oculto para se tornar um sacrifício que 
evita a corrupção. 
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Pai, o Senhor chamou seletivamente estes solitários entre muitas pessoas. Enquanto 
seguimos o caminho porque não temos nenhuma outra escolha, compreendemos por nós 
mesmos que este é realmente um caminho difícil. Pai, sabemos que devemos desbravar o 
caminho de conflito com o espírito de luta de um pioneiro e marchar em frente como um 
lutador pelo Céu. Por favor, abrace estes jovens filhos e filhas que se ajoelharam diante de 
Sua sagrada presença. 
 
Sendo que o caminho que eles estão tomando é o caminho da vontade do Pai, oriente-os 
para desbravarem os campos espinhosos, as montanhas escarpadas e os picos altos e 
íngremes. Mesmo se seus corpos estão feridos e infligidos, por favor, encoraje-os a 
desbravar todas as coisas, centrando somente na vontade. Permita que a graça de Seu 
conselho seja a única coisa que desabrocha em seus corações. 
 
Este não é o tempo que precisamos de muitas palavras de verdade. Este é o tempo quando 
devemos mover os corações para alcançar a emoção do Céu. Este é o tempo quando nossas 
mentes devem ser inspiradas para forjar unidade e harmonia com todos os membros 
centrando na vontade do Pai. Pai, eu oro do fundo do meu coração que estes filhos que se 
colocam prostrados diante do Senhor estejam preparados interna e externamente para fazer 
surgir os seres humanos originais que podem representar Seu coração. 
 
Pai, por favor, considere com compaixão estes miseráveis que estão seguindo este caminho 
solitário. Por favor, perdoe todas as faltas das pessoas, e perdoe o fato que eles falharam em 
cumprir a missão que o Senhor confiou a eles. Por favor, encoraje os filhos e filhas do Pai 
que, ao contrário dos outros, se reuniram aqui. Sendo que o Senhor os colocou na linha de 
frente, por favor, não permita que eles se tornem exaustos na luta. 
 
Pai! Por favor, garanta fé imutável até que eles possam lutar ao risco de suas vidas e 
inaugurar esse dia de vitória. Como uma bomba atirada no campo inimigo, permita que 
estes filhos assegurem o centro imutável. Desconsiderando o ambiente, permita que eles se 
movam em frente para explodir diante dos inimigos para o benefício da vitória da vontade 
do Pai. Pai, oramos com o coração mais sincero. 
 
Viemos à frente com as palavras da verdade. Pai, por favor, esteja conosco, e conduza-nos 
a seguir centrando em um único coração. Por favor, nos capacite a oferecer tudo o que 
temos, nos purificando enquanto nos mantemos preocupados com a vontade do Céu e 
refletindo sobre a vontade do Pai. Se elementos, mentalidade e conceitos humanistas que o 
Pai não pode perdoar estão controlando nossas vidas, Pai, por favor, golpeie isto com Seu 
poder e traga obras milagrosas com Seu poder de recriação.  
 
Solicitando ansiosamente que esta possa ser uma hora alegre quando podemos nos revelar 
francamente diante do Pai e permanecer prostrados como sacrifícios humildes, confiamos 
todas as coisas ao Senhor. Por favor, governe de acordo com Sua vontade. Oferecemos 
estas palavras no nome do Senhor. Amém. 
 
O título do sermão que quero refletir junto com vocês é “Aqueles Que Possuirão o Reino do 
Céu da Esperança.” Eu falarei sobre este tema. 
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Quando olhamos para o ideal de criação de Deus, embora Deus também esperava pelo 
Reino do Céu no mundo invisível, Ele criou todas as coisas realmente esperando pelo 
concreto Reino do Céu no mundo substancial onde Ele poderia habitar. Vocês já entendem 
isto muito claramente. Em outras palavras, Ele criou o mundo da criação para que, quando 
Ele criasse o Reino do Céu no céu e o Reino do Céu na terra centrando em Adão e Eva, Ele 
poderia desfrutar a glória de ambos os Reinos do Céu espiritual e substancial. 
 
Os Resultados dos Ideais de Criação de Deus e a Queda da Humanidade 
 
Vocês também sabem muito bem que devido aos erros da humanidade, em outras palavras, 
devido à queda, o reino do Céu no céu e o reino do Céu na terra que Deus desejava 
desapareceram sem deixar qualquer traço. Ele criou o reino do Céu no céu e o reino do Céu 
na terra não para Si mesmo, mas para o benefício da humanidade. 
 
O propósito de Deus ao criar o universo era criar os dois reinos do Céu, para que com a 
edificação do reino do Céu na terra centrando em Adão e Eva, os seres humanos que 
vivessem no Céu terreno poderiam entrar no reino celeste do mundo eterno do céu, e viver 
lá. Não obstante, com a queda de Adão e Eva, o reino do Céu espiritual e o reino do Céu 
substancial na terra desapareceram da vista. O mundo no céu e o mundo na terra se 
tornaram mundos de tristeza nos quais satanás pode livremente fazer acusações a Deus. 
 
Após a queda, terra e céu se tornaram a esfera de atividades de satanás, abrangendo todo o 
caminho até os pés do trono real de Deus. Consequentemente, satanás esteve acusando os 
seres humanos dos mundos espiritual e físico. Os homens de fé atualmente não entendem 
claramente que satanás esteve em ação com grande poder. Vocês devem sentir até a medula 
óssea que, quando o mundo da criação não pôde cumprir seu destino original de cantar e 
desfrutar os ideais gloriosos de Deus centrando em Adão e Eva, mas foi completamente 
transferido para satanás por causa do erro humano, isto causou grande angústia ao Pai. 
 
Deus esteve conduzindo a providência de restauração na qual Ele tentou forjar um 
relacionamento com os seres humanos através dos anjos para que Ele pudesse restaurar esta 
terra, o que foi frustrado. Deus esteve conduzindo a providência de restauração para se 
relacionar novamente com a humanidade que se colocou na posição de ter traído Deus por 
causa da queda. A humanidade caiu tanto se colocando abaixo de todas as coisas. Para 
recuperar de volta Seu reinado sobre os seres humanos a quem satanás esteve controlando e 
acusando, Ele estabeleceu a ponte e conduziu toda a obra. Isto aconteceu através do Velho 
Testamento e do Novo Testamento, e está continuando ainda hoje. 
 
A Providência da Era do Velho Testamento 
 
A era do Velho Testamento foi o tempo quando Deus teve que executar pessoalmente as 
obras e se associar com os seres humanos com Sua glória. Contudo, porque essa 
providência não pôde ser concluída, possuindo tristeza em Seu coração, Ele teve que 
desbravar o caminho através do qual Ele pode se relacionar com a humanidade com a 
assistência dos anjos. Essa é a história da providência da era do Velho Testamento. 
 
Na era do Velho Testamento, Deus transmitiu Sua vontade através de Noé e Abraão, que 
foram escolhidos como as figuras centrais na posição de um servo. 
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O Pai escolheu a família de Abraão e o povo de Israel para elevar a humanidade nesta terra 
de escuridão para a posição onde Ele pudesse se associar com eles. Através do povo 
israelita, a humanidade desbravou gradualmente o caminho através do qual eles puderam se 
aproximar de Deus. 
 
Desta forma, o Céu estabeleceu o padrão pelo qual Ele pôde trabalhar através dos anjos. 
Então, estabelecendo a condição de ter concluído a vontade de Deus com respeito a Adão e 
Eva, Ele se esforçou por 4.000 anos até a vinda de Jesus para edificar o fundamento 
vitorioso no qual os seres humanos podiam se associar diretamente com Ele. Vocês devem 
entender isto. 
 
Jesus era a pessoa escolhida para elevar a humanidade da posição de um servo para a 
posição na qual o filho pode lidar com eles. O Novo Testamento é o evangelho concedido 
para o mesmo propósito. Por causa disto, desde o tempo de Jesus, a humanidade esteve na 
posição de se relacionar com Deus através de Jesus. A humanidade deveria ter recebido o 
amor de Deus diretamente, contudo, eles não puderam fazer isso. Portanto, por todos os 
6.000 anos de história até hoje, o que desejamos é receber o amor do filho, e então receber 
o amor de Deus. 
 
Recebendo o amor do filho e realizando os ideais de criação, vocês devem se tornar os 
filhos e filhas substanciais de Deus que podem compartilhar tanto a alegria como a tristeza 
de Deus, que esteve buscando desfrutar isto centrando no amor. Isto não deve ser feito 
apenas espiritualmente, mas estes corpos também devem ser capazes de receber o amor de 
Deus diretamente. Vocês devem entender que essa missão repousa em nossos ombros por 
causa da queda do homem. 
 
A Missão de Jesus e o Papel do Espírito Santo 
 
Jesus teve que vir a esta terra e guiar a humanidade para a posição onde pode receber o 
amor de Deus. E além disso, Jesus devia elevar a humanidade para a mesma posição de um 
filho, tanto espiritualmente como fisicamente, e receber o amor de Deus. Jesus veio a esta 
terra com este tipo de missão, mas porque o povo não acreditou nele, ele não pôde concluir 
a missão de elevar a humanidade para a posição onde pode receber o amor de Deus tanto 
espiritualmente quanto fisicamente. Ele desbravou o caminho até este ponto onde Deus 
pode nos chamar de filhos e filhas somente espiritualmente. 
 
Então qual é o propósito definitivo da providência de Deus de restauração? É estabelecer 
um único padrão pelo qual as pessoas que existem na terra como os seres substanciais de 
ambas as realidades espiritual e física, podem viver enquanto recebem o amor de Deus. 
Aquele que esteve trabalhando para cumprir este propósito durante os 2.000 anos desde 
Jesus é o Espírito Santo.  
 
O Espírito Santo esteve trabalhando desde a morte de Jesus até agora, mas não pôde 
estabelecer pessoalmente o fundamento providencial sobre o qual a vontade dos ideais de 
criação de Deus pode ser aperfeiçoada. Ao invés, ele desempenha o papel de uma noiva 
através da qual podemos ir diante do Céu. Vocês devem entender isto claramente. 
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Então que tipo de pessoas são aquelas que podem viver o estilo de vida do reino do Céu na 
terra? Que tipo de espíritos são aqueles que podem viver no mundo espiritual eterno, no 
reino do Céu no céu? Vocês devem entender que o reino do Céu na terra é o lugar de 
habitação somente para as pessoas que se tornaram vitoriosas da harmonia centrando nos 
ideais de amor enquanto estavam recebendo o amor de Jesus, do Espírito Santo, e do Pai, e 
viveram com o Pai na terra. O reino do Céu eterno no céu é o lugar onde somente este tipo 
de pessoas pode ir. 
 
As Qualificações para se Tornar os Cidadãos do Reino do Céu 
 
Quando examinamos o padrão da criação de Deus, tal lugar é o reino do Céu da esperança. 
Se reconhecemos isto, então nós que estamos vivos hoje devemos refletir sobre qual 
realidade desejamos como o reino do Céu da esperança, o qual é o propósito de criação de 
Deus. 
 
No Apocalipse 14:1 está escrito: “…E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte 
Sião, e com ele cento e quarenta e quatro mil, que em suas testas tinham escrito o nome de 
seu Pai.” Os cristãos do mundo atual desejam o padrão de graça celeste representada como 
o noivo e a noiva. Eles pensam que isto é tudo que é necessário. Entretanto, tal como no 
versículo, “e com ele cento e quarenta e quatro mil, que em suas testas tinham escrito o 
nome de seu Pai,” o problema é o nome do Pai. 
 
Depois que você acredita no noivo Jesus e se torna qualificado como a noiva, você não 
deve somente permanecer no amor de Jesus. Utilizando isso como um trampolim, então 
você deve dar um passo adiante para receber diretamente o amor do Pai, que não pôde amar 
a humanidade pessoalmente por 6.000 anos. 
 
Este é todo o propósito da providência de Deus, e o propósito pelo qual Jesus foi enviado e 
esteve se esforçando por 2.000 anos. Contudo, os homens e mulheres de fé atualmente são 
ignorantes sobre este fato. 
 
Quando podemos avançar além da posição de noivo e noiva e, como o ser substancial 
eterno triunfante, podemos criar harmonia na terra e no Céu, o reino do Céu eterno, 
centrando no amor do Pai? Vocês devem criar um relacionamento com este tipo de amor. 
Este é o propósito de Jesus Cristo e o propósito pelo qual Deus está conduzindo a 
providência. 
 
Até agora, vocês estiveram mantendo sua fé desejando o amor do noivo e da noiva. Agora 
vocês devem segurar as mãos de Jesus e ir diante do Pai para dizer: “Pai, por favor, se 
relacione conosco como aqueles que cumpriram a vontade dos 6.000 anos que o Senhor 
desejava. Pai! Por favor, nos ame diretamente.” Vocês devem entender que a providência 
de Deus não pode terminar até que Ele possa encontrar este tipo de pessoa, não no mundo 
espiritual, mas neste mundo substancial. Porque Jesus veio a esta terra e estabeleceu o 
padrão para assegurar o direito pelo amor de filhos e filhas espirituais, enquanto as pessoas 
na terra edificam um relacionamento com Jesus Cristo e herdam esse direito pelo amor em 
harmonia, não há nenhum espaço para as acusações de satanás, que esteve utilizando os 
pecados da humanidade na terra como condições para fazer acusações a partir do mundo 
espiritual. 
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O Árduo Esforço para Trazer Salvação Completa 
 
Satanás tomou Adão e Eva, a quem Deus havia criado. Sendo que satanás levou com ele 
não somente o espírito, mas tanto espírito quanto o corpo, o Céu nos elevou como fiéis na 
fé atualmente para trazer de volta Adão e Eva em espírito e corpo, longe de satanás, e então 
abrir um novo caminho para Deus ser capaz de amá-los pessoalmente. Vocês devem manter 
isto em mente. 
 
Jesus Cristo veio a esta terra após o estabelecimento desse maravilhoso centro criativo 
cósmico como padrão. Então onde Jesus Cristo estabeleceu o padrão para a última luta? 
Sendo que os fiéis da fé seguindo Jesus tinham recebido somente o amor espiritual a partir 
de Deus, Jesus colocou o padrão para eles serem capazes de receber ambos os amores, 
espiritual e físico. Sendo que a esperança é receber tanto o amor físico quanto o espiritual, 
Jesus, que realizou somente a salvação espiritual, não pode desfrutar glória completa no 
Céu, ele tem que orar pela humanidade na terra. 
 
De forma semelhante, sendo que a esperança de Jesus Cristo ainda não foi realizada na 
terra, inúmeros seres espirituais no Paraíso, juntamente com os doze apóstolos, estão sendo 
mobilizados com esta esperança como um padrão, centrando em Jesus. Vocês devem saber 
isto. 
 
Atualmente, as laboriosas realizações dos anjos que estiveram ajudando na história 
providencial foram deixadas para nós nos dias finais. Além disso, as laboriosas realizações 
dos inúmeros discípulos foram deixadas para nós. Hoje não podemos evitar de assumir a 
responsabilidade por todas as realizações e condições feitas por causa do árduo trabalho 
deles por toda a história. Devemos ser capazes de resolver o ressentimento de milhares e 
milhares de santos, que trabalharam e auxiliaram a representar a vontade da providência de 
Deus do passado e de Jesus, incluindo todos os seres espirituais no mundo espiritual. 
 
Nós que estamos enfrentando os dias finais devemos receber a aprovação de Jesus Cristo 
quando damos um passo adiante como os representantes da história passada diante de Deus. 
Também devemos obter a aprovação do Espírito Santo. Depois que vocês passam através 
do estágio de aprovação de Jesus e do Espírito Santo, o Deus trino decidirá se vocês podem 
se mover na direção de Deus. Vocês devem saber que a história até este estágio é a idade 
providencial do Novo Testamento. 
 
O Estágio de Aprovação, o Estágio de Determinação e o Estágio do Julgamento 
 
Qual é o estágio de aprovação? Podemos dizer que isso é como o estágio de noivado antes 
do casamento. Qual é o estágio de determinação? Podemos dizer que este é o estágio de 
qualificação para nos tornarmos a noiva diante da Bênção sagrada. Então qual é o último 
estágio que resta? É o estágio do julgamento. Este é o estágio quando Deus tem o dia no 
qual Ele pode declarar para a humanidade: “Esta é uma existência que pode receber o amor 
de Deus como um ser substancial eternamente imutável. Este é meu amado, com quem eu 
posso compartilhar Minhas alegrias e tristezas, e que esperei e desejei como o ideal de 
criação.” Deus promulga isto para todos os seres criados pessoalmente segurando-os em 
Suas mãos. Este é o chamado estágio de julgamento. 
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Embora Deus tenha conduzido a providência por 6.000 anos até agora, Ele ainda não teve o 
dia que pudesse julgar em um nível cósmico. A coisa que Deus quer fazer neste dia, tendo 
estabelecido um dia como padrão, é o julgamento de Deus. 
 
Vocês devem atravessar este portal de julgamento, e devem receber a bênção que Deus 
garantiu para Adão, dando a Ele a autoridade para reger sobre todos os seres criados. Então 
vocês devem dar um passo adiante como pessoas dignas do Céu e declarar individualmente: 
“Pai, por favor, me ame. Por favor, olhe para minhas realizações representando a condição 
histórica. Sendo que eu entendo sobre a vontade que Jesus aspirava realizar e a vontade que 
o Espírito Santo e Deus desejavam que fosse cumprida, Pai, por favor, me abençoe.” Tal 
caráter deve aparecer na terra nos dias finais. 
 
Somente depois que Deus levanta uma pessoa e julga que essa pessoa é digna, todos os 
seres criados também entenderão que devem servir este tipo de pessoa como verdadeiros 
filhos e filhas de Deus. Somente depois que criamos o relacionamento de verdadeiros filhos 
e filhas de Deus é que satanás sucumbirá. 
 
Para vocês que estão enfrentando esse momento na história providencial, mediante uma 
autoanálise, há uma questão sobre qual posição vocês estarão colocados. Primeiramente, 
vocês devem estar colocados em uma posição onde podem receber a aprovação do Espírito 
Santo. Se vocês refletirem sobre a história providencial, o estágio de aprovação é a Idade 
do Velho Testamento, o estágio de decisão é a Idade do Novo Testamento, e o estágio de 
julgamento é a idade da Segunda Vinda. 
 
Até hoje, a história tem seguido verticalmente atravessando por inúmeros cursos diferentes. 
Entretanto, agora chegará o tempo quando a história começará a abrir horizontalmente. Nós 
que estamos encarando adiante a providência do estágio de julgamento, depois de ter 
passado através dos estágios de aprovação e determinação durante a história de 6.000 anos, 
devemos seguir em frente passando através da história que esteve fluindo verticalmente, e 
no final do século a história horizontal. 
 
O que isto significa? A história de Deus tem sido de luta contra satanás. Embora Deus 
esteve lutando contra satanás tão intensamente por 6.000 anos, a luta ainda não foi 
concluída. Embora inúmeros santos e sábios tenham vindo e trabalhado, eles não puderam 
cumprir a vontade na terra como Deus desejava. Vocês devem recepcionar o momento 
quando podem dizer que cumpriram a vontade dos inúmeros santos e sábios que partiram 
sem cumpri-la na terra. Atualmente nestes últimos dias, incontáveis fenômenos peculiares 
que vocês não podem compreender aparecerão. Aparecerá um homem dizendo: “Eu sou 
Elias.” Tal tempo virá. Também aparecerá um homem dizendo: “Eu sou Elias, eu sou 
Moisés, eu sou Paulo,” ou um homem dizendo que é Samuel. Porque fenômenos como 
estes ocorrerão? É por causa do princípio de restauração através de indenização. Em outras 
palavras, é porque devemos restaurar completamente através de indenização a vontade que 
esses santos deixaram para trás. Porque eles não puderam estabelecer o padrão vitorioso, a 
despeito de suas lutas contra satanás centrando na vontade providencial de Deus no curso 
de restauração através de indenização, a missão deles passou adiante para a posteridade. 
Deste modo, aparecerão as pessoas que assumirão a missão deles. Sem conhecer os fatos, 
eles dirão que são essas figuras providenciais como Paulo e Elias. 
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O que devemos entender nestes dias finais é que, como um ser substancial, tendo nosso 
espírito e nosso corpo unidos, devemos assumir e atravessar todo o estágio providencial de 
aprovação e o estágio providencial de determinação dos 6.000 anos, e o estágio 
providencial de julgamento. Somente quando podem cumprir isto, vocês podem escapar da 
condição de censura e escárnio de satanás no curso da história. Somente então vocês podem 
avançar diante de Deus. 
 
Como Atravessar Todos os Estágios da Restauração 
 
Agora, os membros da congregação, crentes da fé nos dias finais, devem ampliar suas 
mentes. A humanidade na terra atualmente deve buscar o ideal do reino do Céu, o mundo 
infinito do Céu, criado como nosso ideal. A vontade não deve ser buscada através de Jesus 
Cristo no mundo espiritual, mas através da humanidade na terra. Vocês devem saber isto. 
 
Jesus e o Espírito Santo residem no Paraíso. Sendo que eles não têm corpos físicos, eles 
não podem cumprir a vontade do Céu na terra. Deste modo, filhos e filhas de Deus com 
corpos substanciais não podem evitar de estabelecer a vontade eterna do Céu na terra. Eles 
também devem escapar de todas as condições de censura e escárnio de satanás, que tem 
atirado a humanidade através de todo o curso da história por 6.000 anos. 
 
Enquanto Abraão estava fazendo as três ofertas: uma novilha, uma cabra e um cordeiro, e 
uma pomba e um pombo, ele cortou todos eles em duas partes com exceção dos pássaros. 
Portanto, Deus não pôde receber aqueles não cortados. Vocês não devem repetir um erro 
semelhante. Vocês devem cruzar o portal de santificação no final. Vocês devem ser capazes 
de santificar seus pecados individuais, em resumo, os pecados que vocês cometeram e os 
pecados que vocês herdaram, os pecados de sua linhagem, e todos os pecados históricos. 
Vocês devem subir e se colocar acima deles. A menos que façam isso, vocês não podem se 
tornar os filhos que cumprirão a vontade de Deus e que regerão sobre todos os seres 
criados. 
 
Vocês conhecem muito bem sobre a história de restauração através de indenização. Hoje 
vocês não são seres existenciais que existem apenas para seu próprio benefício. Embora se 
diga que Deus lida com você individualmente e ama você, esse amor não é apenas para o 
benefício de você mesmo. Este é um amor que Deus está garantindo para alcançar os 
antepassados que trabalharam durante a restauração providencial por 6.000 anos. Vocês 
devem saber isto. 
 
Hoje nos dias finais, ao receber a voz pessoal de Deus dizendo que Ele ama você, ou ao 
receber um comando, se você toma isto como um ato do amor de Deus destinado para seu 
próprio benefício, isso seria um grande erro. Vocês devem saber que exigiu 6.000 anos para 
vocês receberem isto. Portanto, o amor é algo histórico; ele existe por causa das realizações 
na história de 6.000 anos. Vocês devem saber isto. 
 
O Valor da Humanidade no Sentido Cósmico 
 
Portanto, essa existência deve se assemelhar ao caráter de Deus e se equipar com a natureza 
do amor que pode durar por todo o curso da vontade providencial. Baseado neste padrão, 
Deus esteve desenvolvendo a história providencial de lutas. 
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Jesus Cristo veio como a encarnação do amor após o curso de 4.000 anos de história 
providencial de restauração. Ele sabia que Deus havia enviado ele como um ser substancial 
que podia unir inúmeras religiões e inúmeras tribos em uma unidade e cumprir sua missão. 
Portanto, mesmo quando Jesus estava pregando o evangelho para o povo Judeu, ele não 
estava espalhando suas próprias opiniões. Quando Jesus pregou o evangelho, ele fez isto 
como o ser substancial representando inúmeros santos e sábios que haviam trabalhado pelos 
últimos 4.000 anos. 
 
Jesus pregou o evangelho não como um mero ato do momento. Ele trabalhou enquanto 
pregava o evangelho para que não somente todas as pessoas daquele tempo pudessem 
receber o amor de Deus, mas além disso, que as pessoas do futuro eterno também pudessem 
receber o amor de Deus. Deste modo, agora que a humanidade tem transmitido adiante a 
vontade de Deus de forma eterna, o todo que está sendo transmitido começou com uma 
única pessoa, Jesus Cristo. Vocês devem saber isto. 
 
Cada um de seus movimentos é algo que representa céu e terra. Que vocês se tornem 
verdadeiros filhos de Deus é a esperança de Jesus e do Espírito Santo, e a esperança de 
milhares e milhares de santos no Céu. Eles estiverem desejando que verdadeiros filhos e 
filhas pudessem emergir na terra e estabelecer um padrão de vitória. E também eles 
estiveram desejando que os verdadeiros filhos e filhas de Deus e os verdadeiros seres 
substanciais pudessem emergir e estabelecer esse padrão. Ao perceber estes fatos, não 
devemos pensar que qualquer um de nós é uma existência trivial. A partir deste ponto de 
vista, Jesus disse uma vez: “O que importa se vocês perderem sua vida mesmo depois de 
ganhar toda a terra?” Vocês devem saber isto. 
 
É dito para os cristãos conduzirem uma vida religiosa de fé. Vocês que estão reunidos aqui 
também devem ter uma fé religiosa! Quanto vocês já sentiram esse valor na visão cósmica? 
Quero dizer, quanto vocês já compreenderam que vocês mesmos são filhos imutáveis de 
Deus? Jesus exclamou com confiança: “Eu sou filho de Deus,” e este é um lema ao qual os 
cristãos de hoje devem se moldar. Atualmente, no momento final da história, Jesus está 
buscando uma pessoa que pode dar um passo em frente e dizer, eu sou o filho imutável de 
Deus, na presença de Deus, ou na presença de satanás, ou na presença de qualquer pessoa. 
Jesus demanda essa existência. 
 
"Eu Sou Filho de Deus" 
 
Durante sua vida religiosa, vocês têm tentado edificar um padrão de vida por várias décadas 
até este momento. Entretanto, Deus esteve buscando por uma pessoa que pode assumir a 
missão no nível cósmico e conduzir a luta no curso da história, que pode dizer 
confiantemente que é filho de Deus. Deus está desejando que filhos e filhas possam emergir 
e que possam confiantemente fazer um voto e dar um passo em frente de uma maneira 
digna na presença de Deus.  
 
Deus esteve buscando uma pessoa que não vai ser servil em relação às flagrantes zombarias 
e injúrias de satanás, e que pode parar um anjo no Céu, e não tenta empurrá-lo para longe 
quando ele se aproxima, e que pode facilmente parar Jesus e o Espírito Santo, e não 
empurrá-los para longe quando eles se aproximam. 
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Jesus Cristo morreu na cruz como um sacrifício pela história de 4.000 anos. Ele tinha um 
coração imutável com o qual podia dizer: “Eu sou filho de Deus,” até o momento de sua 
morte, com seu corpo rasgado e manchado com seu próprio sangue. Mesmo quando Deus o 
negou no momento de sua morte, o coração de Jesus não mudou, pois ele sabia muito bem 
o significado dos 4.000 anos da história de restauração. Até então nunca houve um filho ou 
filha de Deus, plenamente, entre todos os seres criados de Deus. 
 
Qual foi esse único padrão que Jesus estabeleceu, pelo qual ele pôde se levantar e seguir em 
frente depois que se deparou com a dor e a sentiu novamente? Foi seu entendimento que ele 
era o filho a quem Deus podia amar. Com este entendimento, Jesus pôde superar qualquer 
dificuldade e orgulhosamente vencer suas batalhas. Vocês também devem saber isto. 
 
O que aconteceu a Jesus Cristo, que veio a esta terra com esta esperança e aspiração, e que 
tinha que cumpri-las no mundo da humanidade? Qual foi o significado desta crucifixão 
definitiva? Não importa quanto vocês lamentem isso, batendo no chão e clamando 
maldições, a tristeza de Jesus não será dissolvida. 
 
A Razão que Deus Abandonou Jesus e que Jesus Não Mudou 
 
Por toda a longa história da humanidade decaída, porque a humanidade tinha devastado o 
coração de Deus e tinha abandonado a vontade de Deus, e tinha traído Deus, baseado nos 
princípios de restauração através de indenização, Jesus estava colocado em uma posição 
onde ele foi abandonado por Deus pela humanidade. 
 
A razão que Jesus morreu na cruz dizendo: “Oh, Pai, porque o Senhor me abandonou?” era 
para indenizar o pecado da humanidade, que tinha traído e agido contra Deus por 4.000 
anos desde o tempo de nossos antepassados, Adão e Eva. Porque a humanidade tinha 
abandonado Deus, baseado no princípio de indenização, Deus teve que abandonar Jesus.  
 
Entretanto, Jesus não traiu Deus. Mesmo quando atirado no mundo de satanás, filho de 
Deus ainda é filho de Deus. Mesmo quando vai para o inferno, filho de Deus ainda é filho 
de Deus. Jesus Cristo trabalhou por toda a sua vida de trinta anos tendo esse centro em seu 
coração, e então morreu. 
 
Cada um de nós atualmente que acredita neste Jesus deve conduzir uma vida de fé para se 
tornar a noiva diante de Jesus, o noivo. Vocês devem ser capazes de se colocar como filhos 
de Deus pelos 6.000 anos de história. Vocês devem saber que o Céu está buscando uma 
pessoa que pode criticar e zombar de satanás sem piedade diante de Deus. 
 
Os muitos santos que viveram no curso da história até agora estão imaginando porque Jesus 
ou mesmo o Espírito Santo tiveram que ser sujeitados às acusações de satanás. Isso é 
porque a missão que devia ser concluída por uma pessoa com um corpo e alma perfeitos 
ainda não tinha sido concluída. 
 
Então quando esta guerra que Jesus e o Espírito Santo estiveram conduzindo por 2.000 anos 
terminará? Quando as acusações e zombarias de satanás contra Deus terminarão?  
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A fim de que isto termine, deve emergir uma pessoa que tenha o mesmo centro em seu 
coração como Jesus, que declarou confiantemente que ele era filho de Deus e venceu com 
sucesso sobre o pecado e sobre satanás com um corpo substancial pelos 4.000 anos de 
história na terra. Somente então ele pode expulsar satanás que tem acusado e zombado de 
Deus por 6.000 anos. Então a luta que Jesus e o Espírito Santo como também satanás se 
envolveram será concluída. Os cristãos devem saber isto. Esta é a verdade. 
 
Jesus Cristo no Paraíso ainda tem o destino de salvar a humanidade pecaminosa. Mesmo 
enquanto vocês dão um intervalo entre as orações, Jesus tem que continuar orando. O 
Espírito Santo também não pode ter um intervalo. Deus não pode descansar. Da mesma 
forma, eles têm marchado em frente no curso da história sem qualquer intervalo. 
 
Agora com um sentimento que somos filhos de Deus, devemos nos tornar ofertas que 
podem orar: “A face de Deus, a face de Jesus, e a face do Espírito Santo serão salvas por 
mim.” Vocês devem salvar a face de Deus. Vocês devem salvar a face de Jesus. Vocês 
devem salvar a face do Espírito Santo. 
 
Deus, que está em uma posição de tristeza onde Ele não pode amar a humanidade, embora 
esteja destinado pela lei celeste a amá-los, estava amarrado internamente por uma condição 
assim. Somente se surgir uma existência sobre quem Deus pode declarar com disposição: 
“Ele é meu filho que está qualificado por Mim para estar orgulhosamente na frente de céu e 
terra,” então satanás não será capaz de acusar e zombar Dele. 
 
Como Jesus tinha o sentimento que o fez dizer: “Eu sou filho de Deus,” deverá emergir 
santos que assumirão a obra laboriosa de Jesus e do Espírito Santo nestes dias finais dos 
6.000 anos de história e que podem dizer, mesmo encarando todo o universo: “A vontade 
que Deus e Jesus Cristo desejam que fosse cumprida é esta: eu sou filho de Deus 
assumindo a responsabilidade pela história.” Se o número dos santos que estão tentando 
alcançar isto é muito elevado, e se há mais santos na Coreia do que em qualquer outro país 
do mundo, então a Coreia se tornará a nação central do mundo. 
 
Agora devemos saber que Deus está buscando uma existência que assumirá a missão de 
filho e filha de Deus e que estabelecerá um dia de vitória diante de Deus e se vangloriará 
diante de satanás. Deus está buscando alguém assim. 
 
Aquele a Quem Deus está Buscando 
 
Embora 6.000 anos tenham se passado na história, Deus não tem sido capaz de estabelecer 
uma existência cujo corpo e cuja mente estejam unidos e declarar diante de satanás: “Sendo 
que estou estabelecendo Meu verdadeiro filho a quem você não pode se opor, e Minha 
verdadeira filha a quem você não pode se opor, você deve se submeter.” O Céu está 
buscando essa pessoa. Para cumprir isto, o Senhor do Segundo Advento está vindo. As 
pessoas dizem que sou louco porque falo assim. Contudo, eu sou alguém justo. Eles não 
estão pensando o que deveriam estar pensando. Esta é a verdade. Vocês devem saber isto. 
Atualmente, depois de 6.000 anos de história, devemos nos tornar as pessoas que receberão 
a autoridade de Deus para cumprir a missão histórica de 6.000 anos, e com essa autoridade, 
ajudar o Senhor quando ele lança os julgamentos. 
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Jesus sabia por si mesmo que ele era o filho de Deus. Então o que ele fez? Ele lutou pelo 
benefício da vontade de Deus. “Eu sou filho de Deus.” Jesus tinha o sentimento que ele era 
filho de Deus, o que ninguém sabia, o que ninguém declarou. Ele pôde dar um passo em 
frente confiantemente com o sentimento que ele era o filho de Deus e que tinha que assumir 
a obra de Deus. Houve muitos santos e sábios no curso da história até hoje. Entretanto, não 
houve ninguém que pôde dizer: “Eu assumirei toda a obra de Deus,” exceto uma pessoa. 
Apenas Jesus. Esse é o motivo pelo qual Jesus se tornou o salvador. 
 
Nós destes dias finais devemos ser capazes de dar um passo na direção de Deus, que esteve 
conduzindo a providência dos 6.000 anos de história, dizendo: “Sendo que eu sou filho de 
Deus, filha do Pai, por favor, permita-me assumir o trabalho do Pai.” Olhem para Jesus. Ele 
não se preocupava se falharia ou morreria quando estava carregando o trabalho do Pai. 
Vocês não devem se preocupar se vão falhar ou morrer. Não há nenhuma condição. 
Nenhuma condição! Olhem para Jesus.  
 
Para subjugar satanás, ele seguiu em frente, sem se preocupar sobre o que aconteceria a seu 
corpo. Este é o espírito de lealdade que alguém deve ter como filho de Deus, e como um 
súdito leal que pode assumir o trabalho de Deus. Nesse espírito, ele sacrificou sua vida sem 
hesitação para subjugar satanás. 
 
Nestes dias finais, sendo que herdamos a obra deixada por Jesus Cristo que tinha a obra de 
Deus sob sua responsabilidade, de subjugar satanás, devemos ser capazes de não ficar 
preocupados se vivemos ou morremos. Se surgir uma multidão de pessoas santificadas que 
sabem como subjugar satanás e que está disposta a praticar isto, então o mundo pode ser o 
mundo de Deus. 
 
Somente depois de herdar a obra de Deus como o filho de Deus, e conduzir essa obra de 
forma bem sucedida, vocês podem receber o amor de Deus. Vocês não podem obter o amor 
de Deus lutando. Vocês devem saber isto. 
 
Deus criou todas as coisas para edificar um jardim de paz e amor. Deus criou a humanidade 
para ter um relacionamento de alegria. Deus não criou todas as coisas desejando que céu e 
terra se tornassem o campo de batalha onde a humanidade e satanás lutassem. Isto se desvia 
do princípio da lei celeste. Portanto, elevando a humanidade através do amor, Deus permite 
que o Espírito Santo conduza isto na prática por Deus. Da mesma forma, a humanidade 
pode chegar mais perto de Deus através de Jesus e do Espírito Santo. 
 
Se vocês ascendem na direção do Céu orando: “Oh, Espírito Santo! Oh, Jesus! Oh, Deus!” 
então vocês não garantirão nenhuma graça. Quando os dias finais se aproximam, sendo que 
este é o tempo da graça de Deus descer, Jesus fará sua Segunda Vinda. 
 
Atualmente o mundo que busca a verdade está demonstrando de forma mais clara o 
caminho direto para o Céu. Entretanto, vocês não devem somente esperar subir. Vocês 
devem ser capazes de passar pelo estágio de escalada no tempo e lugar, e descer novamente 
buscando graça e se tornar pessoas que podem cumprir a vontade de Deus. 
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A Colina que Devemos Ultrapassar 
 
Agora, sendo que buscamos a graça do Céu e tentamos assumir a obra de Deus e estar no 
lugar de Deus centrando em Jesus, o filho de Deus, devemos saber o motivo pelo qual 
satanás esteve lutando contra Jesus e o Espírito Santo. Vocês devem saber as formas para 
subjugar satanás. 
 
Vocês sabem qual é a colina que devemos ultrapassar agora? É subjugar satanás, que esteve 
lutando contra Deus, Jesus, e o Espírito Santo. Para fazer isso, vocês devem saber qual era 
o escudo que satanás utilizava na luta e qual condição satanás estabeleceu para se infiltrar. 
Se conhecemos estas coisas, podemos subjugar satanás naturalmente, mas somente depois 
que Deus diz para vocês “Meu filho eterno.” 
 
Então que tipo de existência é satanás? Como ele parece? Eu penso que há muitas pessoas 
que se assemelham a satanás. 
 
Diante de nós há o fatídico curso cósmico que devemos atravessar mesmo depois de nossa 
morte, se não tivermos sucesso enquanto estamos vivos. Mesmo se levar centenas de 
milhares de milhões de anos, sendo que meu espírito não morre, há um curso que o espírito 
deve atravessar por mim. Se não passamos através deste curso vivos no curso de vida 
eterna, devemos fazer isto mesmo depois da morte. Mesmo os santos e sábios do passado 
seguiram através deste curso para o benefício da vida eterna sem ficar preocupado com seus 
problemas pessoais. 
 
Quando Jesus estava no deserto para lutar contra satanás, sendo que um dia de jejum não 
era suficiente, ele teve que jejuar por dois dias, por dez dias, por vinte dias, e por quarenta 
dias. Seu destino era como uma bala disparada, como uma bomba disparada, um destino 
sem retorno. Jesus sabia sobre isto quando ele se colocou lá; ele não poderia retornar, 
mesmo se ele quisesse. Todos que se juntaram à Igreja de Unificação também deram um 
passo para um curso sem retorno. Vocês devem manter isto em mente. 
 
Jesus estava miserável quando a muralha da morte se colocou diante dele. Quando toda a 
nação se virou contra ele, quando todo o povo se virou contra ele, quando os discípulos que 
estavam seguindo se viraram contra ele, ele não podia estar mais miserável. Vocês devem 
saber que enquanto outros podiam se virar de para não estar no curso de morte, Jesus estava 
em uma situação onde não podia se virar e fugir. 
 
Atualmente vocês estão conduzindo uma vida acreditando em Jesus e honrando a vontade 
do Céu. Se vocês conduzem a igreja e a nação com essa determinação e imploram para o 
benefício do mundo, vocês não podem evitar de se tornar o filho ou filha de Deus. Vocês 
devem representar a vontade de Deus e conduzir a obra de Deus. 
 
Embora Jesus tenha ido para o mundo espiritual, ele não está descansando. Mesmo no 
mundo espiritual, quando se deparou com sofrimento na cruz e com dificuldades ainda mais 
sérias, ele esteve lutando contra satanás para nos salvar e salvar esta terra. Neste tempo 
quando desafios e lutas estão sendo conduzidas, vocês devem ter o espírito de dizer: 
“Satanás! Se você quer vir, venha; se não, não venha. Eu seguirei imutável,” e não temerei 
os desafios. Esse tipo de pessoas são pessoas de Deus, filhos e filhas de Deus. 
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Agora devemos estabelecer uma família, centrando no Pai, como filhos e filhas de Deus, e 
estabelecer um povo, uma nação e um mundo que o Pai pode amar. Além disso, devemos 
estabelecer o Céu na terra que seja aceitável diante de Deus. Esta é a vontade eterna de 
Deus. Conhecendo todos estes fatos históricos, vocês podem fortalecer as defesas contra a 
acusação e zombaria de satanás e, além disso, podem subjugar satanás. 
 
A partir do ponto de vista da ideologia de criação, onde está a pessoa que finalmente se 
tornou um ser substancial de mente e corpo, o filho ou filha amado de Deus que pode 
orgulhosamente governar a existência que devia ser governada pela humanidade? Antes de 
nos tornarmos assim, ninguém pode ir para o Céu. Esse é o motivo pelo qual ninguém tem 
ido para o Céu até agora. O Paraíso é uma estação no meio do caminho no mundo 
espiritual. 
 
Para abrir nosso caminho através desta muralha cósmica de destino, devemos ser capazes 
de rebater completamente os ataques de satanás. A menos que nos tornemos assim, o 
trabalho de Deus não será apreciado. Portanto, Deus esteve buscando até hoje por alguém 
que pode derrotar satanás completamente, e por um filho e filha que podem entender os 
esforços laboriosos e o coração de Deus.  
 
Se a humanidade continua a ser ignorante sobre o trabalho de Deus para sempre, o Céu na 
terra não será estabelecido. Mesmo no mundo espiritual, o Céu não será estabelecido. 
 
Aquele que Possui o Céu 
 
Portanto, agora vocês devem dar um passo adiante, ostentando a bandeira na linha de frente 
como um pioneiro que está desbravando o curso direto de vitória contra satanás no campo 
de batalha na terra. Vocês precisam dessa revolução e determinação. Se vocês desejam ir 
diante da presença de Deus, vocês podem dizer: “Centenas de milhares de satanases! 
Venham até mim. Mesmo se os 2,4 bilhões de pessoas estiverem contra o meu caminho, 
mesmo se céu e terra estiverem contra mim, eu ainda seguirei.” Com uma resolução assim, 
vocês devem fazer um voto e dar um passo diante de Deus. 
 
Mesmo se perseguição vier da minha família, da nação, de toda a humanidade, mesmo se os 
2,4 bilhões de pessoas começarem a chutar e lutar para se livrarem da Igreja de Unificação, 
vocês devem se mover com uma determinação que não pode ser destruída.  
 
Vocês não devem hesitar em dar um passo adiante. Vocês devem manter em mente que 
estamos em uma situação onde não podemos evitar de seguir em frente porque a ação de 
caminhar já começou. 
 
Agora, todos que deram um passo em frente para lutar contra satanás! Vocês devem se 
modelar seguindo Jesus Cristo, que pode ser elevado como o segundo Adão de vitória em 
substituição dos 4.000 anos de história depois de vencer contra satanás. Ele manteve o voto 
e resolução em seu coração, e tinha o sentimento de responsabilidade que ele assumiria a 
obra e luta de Deus. Porque Jesus lutou com essa resolução e compromisso, e com esse 
sentimento de responsabilidade, ele pôde subjugar satanás. 
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Agora, nós que estamos equipados com corpos e espíritos, que somos seres substanciais, 
devemos subjugar satanás. Somente quando essas existências vivas emergem na terra, o 
coração de Deus, que esteve trabalhando laboriosamente por 6.000 anos, e o coração de 
Jesus que também esteve trabalhando tanto, podem ser confortados. 
 
O Céu que Deus pode governar se tornará nosso e a terra que Deus pode governar será 
nossa. Este é o propósito de criação de Deus. Vocês devem saber que somente pessoas 
como estas que, a fim de cumprir o propósito de criação de Deus, assumem a 
responsabilidade e se juntam para vencer, podem possuir o Reino do Céu. 
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Vamos nos Tornar Aqueles que Atendem o Senhor que Veio para o Benefício de toda 

a Humanidade  

23 de dezembro de 1956  

Antiga Sede da Igreja 

 
Mateus 8:18-34: E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que 
passassem para o outro lado; E, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, aonde 
quer que fores, eu te seguirei. E disse Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu têm 
ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro de seus discípulos 
lhe disse: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-
lhe: Segue-me, e deixa os mortos sepultar os seus mortos. E, entrando ele no barco, seus 
discípulos o seguiram; E eis que no mar se levantou uma tempestade, tão grande que o 
barco era coberto pelas ondas; ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, 
aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos! que perecemos. E ele disse-
lhes: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o 
mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que 
homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? E, tendo chegado ao outro lado, à 
província dos gadarenos, saíram-lhe ao encontro dois endemoninhados, vindos dos 
sepulcros; tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que 
clamaram, dizendo: Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-
nos antes do tempo? E andava pastando distante deles uma manada de muitos porcos. E os 
demônios rogaram-lhe, dizendo: Se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela 
manada de porcos. E ele lhes disse: Ide. E, saindo eles, se introduziram na manada dos 
porcos; e eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um 
despenhadeiro, e morreram nas águas. Os porqueiros fugiram e, chegando à cidade, 
divulgaram tudo o que acontecera aos endemoninhados. E eis que toda aquela cidade saiu 
ao encontro de Jesus e, vendo-o, rogaram-lhe que se retirasse dos seus termos.  
 
Oração 1 
 
Pai, quando pensamos que recebemos Sua graça, nós que somos indignos diante do Senhor, 
e que podemos clamar: “Pai,” somos realmente gratos. Não podemos evitar de agradecer ao 
Senhor por enviar Seu amado para nós, que deveríamos estar conduzindo uma vida de 
suportar Sua inimizade, emitindo o gemido de morte todos os dias de nossas vidas. 
Obrigado por desenvolver para nós a graça da redenção. Por favor, permita que nos 
tornemos os filhos que sabem como recompensar pela graça oferecendo primeiramente 
nossas mentes e corpos diante da graça do Deus trino, que tem feito esforços por todos os 
vários milhares de anos da história para isto, e diante dos esforços do Pai que tem emitido a 
luz da esperança na terra, que está na escuridão. 
 
Pai, agradecemos ao Senhor por nos garantir a graça que podemos experimentar em nosso 
coração Sua maravilhosa graça nesta manhã, que nossos corpos, os quais estavam 
afundados na escuridão, possam ser imersos no riacho de vida escondido no Céu, e que 
estavam perdidos na morte possam ser ligados com as artérias do amor cósmico do Pai. Pai, 
por favor, permita-nos sentir profundamente em nossos corações nesta hora quando não 
sabemos como podemos recompensar pela graça do Pai, mesmo se oferecemos todas as 
nossas mentes e corpos.  
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Por favor, permita que nos tornemos aqueles que sentem vergonha mesmo se oferecemos 
totalmente nossas mentes e corpos. Por favor, permita-nos sentir insuficientes por nossa 
própria consciência, mesmo se oferecemos totalmente nossas mentes e corpos. 
 
Pai, sendo que viemos diante do Senhor com toda a nossa força, com toda a nossa devoção 
e com toda a nossa mente e corpo, por favor, olhe por nós com compaixão. Por favor, 
perdoe-nos. A despeito de termos oferecido a nós mesmos como sacrifícios vivos diante do 
Pai, não temos feito isso até este momento, até este dia. Oriente-nos para estarmos 
equipados rapidamente com a oferta que o Pai pode apreciar e pela qual o Pai pode estar 
eternamente orgulhoso. 
 
Pai, Seus filhos e filhas reunidos aqui formam um pequeno grupo de pessoas. Por favor, 
permita que eles compreendam que o Senhor está demandando por esta nação como um 
sacrifício de vitória. Muitos sacrifícios são exigidos a fim de que está nação não se 
mantenha sendo arrastada pela onda da morte. 
 
Estamos prostrados com gratidão diante da graça com a qual o Senhor nos elevou e nos 
orientou, nós que somos indignos, neste momento. Por favor, aceite-nos como um sacrifício 
que pode assumir todas as áreas de preocupação do Pai, e que pode dissolver a base da 
preocupação do Pai, e que pode liquidar o campo de batalha entre bem e mal e retornar a 
glória de vitória diante do Céu. 
 
Pai, por favor, aceite esta plateia primeiramente como um sacrifício vivo com alegria. A 
seguir, por favor, nos oriente para nos tornarmos capazes de edificar o altar de vitória que o 
Pai está buscando. Além disso, por favor, permita-nos demonstrar a vontade de compaixão 
do Pai diante desta nação e de toda a humanidade. Pai amado, sinceramente desejamos e 
oramos por isto. 
 
Pai, por favor, permita-nos ser capazes de entender Sua situação, na qual o Senhor tem 
elevado aqueles que são indignos, e conceda a eles direções em relação à missão sagrada do 
nível cósmico. Por favor, permita-nos ser capazes de experimentar o coração do Pai com a 
preocupação profundamente enraizada. Por favor, permita-nos ser capazes de sentir a 
lamentação que alcança os ossos e músculos do Pai. Mesmo se ficamos exaustos na luta, 
por favor, permita-nos experimentar a triste posição do Pai e ser confortado por nossa 
própria iniciativa. 
 
Pai, por favor, permita-nos reunir nossa força para lutar por nossa própria iniciativa e 
avançar sempre que enfrentarmos o hyung-sang ansioso do Pai, que está nos chamando. Por 
favor, permita que nos tornemos filhos e filhas que se movem sem parar para o benefício do 
Pai. Estes são nossos sinceros desejo e oração. 
 
Pai, neste tempo quando o ano está para mudar, se houve algo sobre nós que não permitiu 
que cumpríssemos a missão que o Senhor nos encarregou de cumprir no ano que passou, 
Pai, por favor, tenha paciência. Sendo que a missão que o Céu coloca ao nosso encargo é 
aquela que corresponde ao ideal da história do nível celeste, além do ideal da história do 
nível mundial, se há algo sobre nós que nos levava a conduzir a vida centrada em nós 
mesmos no ano que passou, por favor, tenha paciência conosco. Por favor, perdoe que 
temos pensado tão levianamente sobre a missão que o Senhor colocou ao nosso encargo. 
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Pai, por favor, permita-nos ter liquidadas todas as inadequações que temos demonstrado 
diante do Pai no ano que passou, e permita-nos ter novas mentes, uma nova resolução, e um 
novo compromisso. Por favor, permita que esta hora seja aquela na qual podemos nos 
arrepender por sermos inadequados diante da vontade do Pai. Pai, sinceramente desejamos 
e oramos por isto. 
 
Pai, sendo que a estrada que estamos tomando é o curso do destino do nível cósmico no 
qual não podemos evitar de trilhar apressadamente, o curso da batalha por toda a nossa 
vida, por favor, permita-nos não ficarmos cansados ao longo do caminho. Por favor, 
permita-nos não ficarmos desencorajados ao longo do caminho. Não permita que um 
assunto de grande pesar seja desenvolvido por nós fazendo-nos olhar para trás enquanto 
caminhamos em frente. Pai, sinceramente desejamos e oramos por isto. 
 
Nós estamos no curso do destino do nível cósmico que não podíamos evitar estar. Estamos 
no curso que devemos trilhar mesmo após nossa morte, se não trilharmos enquanto estamos 
vivos. Por favor, permita-nos sentir insuficientes mesmo se oferecemos totalmente nossas 
mentes e corpos. Por favor, permita-nos sentir insuficientes mesmo se oferecemos 
totalmente nossos verdadeiros corações. 
 
Sendo que somos corpos inadequados, Pai, por favor, permita que somente nossos corações 
que estão desejando Sua compaixão governem a totalidade de nossas vidas. Pai, 
sinceramente desejamos e oramos por isto. 
 
Sendo que sabemos que famílias solitárias estão espalhadas em todas as direções com as 
palavras que o Pai prometeu e permitiu, e estão assumindo as dores para orar diante do Pai, 
ostentando altares solitários de oferta, por favor, as proteja onde quer que estejam. Por 
favor, torne-se amigo delas, simpatizando com seus tristes corações. Permita conforto para 
suas mentes. Sinceramente desejamos e oramos nesta hora que o Senhor nos garanta a 
graça que podemos inclinar com mentes e corpos unificados diante de uma única graça, e 
diante de uma única vontade, centrando em uma única glória. 
 
Pai, sabemos que membros de inúmeras denominações estão orando com corações tristes 
diante do Pai nesta hora. Revele o sinal de fogo do amor compassivo sobre Seus filhos e 
filhas miseráveis que não sabem sobre o tempo e o período. Por favor, demonstre o sinal de 
fogo das palavras de compaixão. Sinceramente desejamos e oramos que o Senhor 
estabeleça rapidamente para nós o altar de glória, onde todos possamos nos unir depois de 
ser abraçados no seio do amor do Pai, que deve ser abraçado e receber a glória de 
felicidade. Oramos que possamos subjugar satanás depois de edificar o altar de vitória. 
Desejando que a graça de compaixão esteja com Seus filhos e filhas que estão orando para 
o benefício do Céu, espalhados em todas as direções nesta hora, e oramos todas estas coisas 
no nome do Senhor. Amém. 
 
Oração 2  
 
Por favor, permita que a terra da bondade seja estabelecida. Sabemos que, sendo que o 
jardim original que o Pai criou era um jardim equipado com bondade, amor, beleza, e o 
escudo da justiça eterna, este era um mundo do qual satanás não poderia tirar vantagem. 
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Pai, sendo que o padrão de esperança que meu próprio ser deseja é a glória de verdade do 
amor, o bem do amor, e a beleza do amor ocultos dentro do Pai, por favor, abra o portão do 
coração de Seus filhos e filhas que estão reunidos aqui. Desejamos que o Senhor nos 
garanta a graça do amor eterno que o Pai esteve ocultando dentro dele. 
 
Há palavras das lágrimas do Pai que o Senhor já prometeu conceder. Há a missão que o Pai 
concedeu, e há a vontade que o Pai deseja manifestar através de indignos como nós. Por 
favor, demonstre a nós sem hesitação a graça sagrada do Céu e o poder absoluto e a 
onipotência do Pai, e a glória sagrada do Pai. Por favor, revele-se como o fogo do Espírito 
Santo. Revele a graça de glória. Por favor, inicie a história do reavivamento de recriação. 
Pai, sinceramente desejamos e esperamos por isto. 
 
Há algum elemento do mal que não pode ser aceito diante do Pai? Por favor, governe com 
as mãos de compaixão todos os elementos que são inaceitáveis, e ajuste-os. Por favor, 
permita que esta seja uma hora de felicidade para estes elementos serem dissolvidos pela 
bondade original. Pai, sinceramente desejamos e esperamos por isto. 
 
Pai, por favor, eduque aqueles que são miseráveis e insuficientes. Chame e levante as 
coisas que têm o elemento para cair novamente. Então, por favor, oriente-os para não se 
tornarem aqueles que não conhecem o coração do Pai, que está clamando para ter Seu 
desejo eterno realizado, e que está sofrendo tanto assim. 
 
Por favor, permita-nos sentir nesta hora com nossas mentes e corpos o coração do Pai, o 
qual tem estado profundamente doloroso e tristonho por 6.000 anos. Permita que nos 
tornemos filhos e filhas que estão com o coração partido para consolar o Pai em Sua 
tristeza. Pai, sinceramente desejamos e oramos que o Senhor permita que nos tornemos 
filhos e filhas ansiosos que podem dizer para o Céu, embora sejamos impotentes, sendo que 
ofereci ao Senhor tudo isto, Pai, por favor, dê-nos coragem e força para que possamos lutar. 
 
Entre os trinta milhões de pessoas, nós avançamos neste curso que outros se opõem, e 
escalamos a colina de dificuldades, sendo golpeados inúmeras vezes. Pai, o Senhor não 
pode evitar de nos conceder mais força e coragem. O Senhor não pode evitar de nos 
garantir o escudo da vitória do Céu. Sendo que não podemos evitar de enfrentar a última 
luta, vestindo o coração de justiça e a armadura da justiça, Pai, por favor, permita que todos 
os Seus filhos e filhas reunidos aqui tenham um coração e um hyung-sang unidos. 
 
Por favor, permita que nos tornemos aqueles que podem retornar a glória da vitória após 
subjugar satanás na última e decisiva batalha. Por favor, permita que nos justifiquemos 
como Seus filhos e filhas de quem o Senhor pode ser eternamente orgulhoso. 
 
Sendo que o Céu tem que exaltar sua dignidade por ter nos chamado, por favor, proteja e 
permita que nos tornemos o sacrifício vivo que é leal ao Senhor, e que o Senhor possa ter 
orgulho diante de todos os seres. Pai, sinceramente desejamos e oramos por isto. 
 
Pai, embora o curso no qual lutamos até agora tenha sido um curso áspero, por favor, não 
permita que nos tornemos aqueles que ficam desapontados por entender que o curso que 
assumiremos depois deste é o curso de luta. Nossa nacionalidade não é desta nação, e nem 
de qualquer outra nação desta terra. 
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A única coisa na qual podemos nos apoiar é o Céu, e o que desejamos não é nada mais do 
que a vontade de Deus sendo cumprida. Sendo que ainda permanece o curso de luta e a 
colina de dificuldade até que sejamos registrados no Livro da Vida no final, por favor, não 
permita que nos tornemos aqueles que terão seus corações perturbados, mesmo se o curso 
de tribulações e perseguição se colocar em nosso caminho. 
 
Nós que fomos chamados por Deus, por favor, permita que nos tornemos a encarnação do 
amor do Pai e a encarnação do fogo. Por favor, permita que nos tornemos o fundamento de 
vitória que pode estabelecer o jardim de bondade pela liquidação do mal e tendo mentes e 
corpos nos quais o bem possa habitar. Pai, desejamos e oramos isto sinceramente. 
 
Pai, por favor, governe os corações dos muitos filhos e filhas que estão presentes aqui. Por 
favor, permita que eles conheçam seus próprios seres. Por favor, permita que eles se tornem 
os filhos que podem preservar a honra do Pai, que está trabalhando intensamente e que está 
preocupado e triste. 
 
Não permita que sejamos hipócritas e enfatizemos a aparência exterior. Por favor, oriente-
nos para sermos autênticos. Por favor, permita que possamos nos abrir e divulgar 
totalmente nossa subjetividade, conceitos e afirmações na presença do Pai, e deixar tudo 
isto ser liquidado. Permita que esta hora seja aquela na qual oferecemos no altar do Pai a 
fragrância da vida eterna e somente os elementos que o Pai pode possuir. 
 
Pai, por favor, penetre em nós com olhos de chamas ardentes. Por favor, permita que cada 
um de nós se arrependa diante do Pai por tudo que deve ser arrependido por nossa própria 
iniciativa, e possamos sentir que estamos colocados diante da côrte do juízo final. Por 
favor, garanta-nos a graça de ser abraçados no seio da glória do Pai. Garanta-nos a 
providência de compaixão, e por favor, mantenha isto na mente e no corpo de cada um de 
nós. Pai, oramos sinceramente. Desejando sinceramente que o Senhor permita somente que 
a vontade do Pai possa fluir sobre a plateia reunida aqui, e faça-nos assumir a ação. Oramos 
no nome do Senhor. Amém. 
 
Oração 3  
 
Por favor, permita que nosso coração esteja unido com o coração de Jesus, que trabalhou 
intensamente 2.000 anos atrás, e honrar a missão do Céu. Por favor, permita que nossas 
mentes e corpos sejam iguais às tribulações de Jesus quando enfrentamos seu ansioso 
hyung-sang, ele que se apresentou como o representante de céu e terra. 
 
Permita-nos receber e ser iguais a todos os conteúdos entregues através de Suas palavras. 
Quando pensamos sobre as Escrituras que dizem: “As raposas têm covis, e as aves do céu 
têm ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça,” sabemos que embora 
as mentes e corpos de Seus filhos e filhas reunidos aqui sejam os templos sagrados, ainda 
permanecerá uma providência de lamentação resultante de suas falhas em atender ao 
unigênito de Deus, Jesus Cristo, o príncipe herdeiro, que nasceu para o benefício do Céu. 
 
Embora nossos antepassados estiveram construindo a muralha de queixas por vários 
milhares de anos, esta muralha não está ficando menor enquanto o tempo passa. Ao invés, 
satanás está construindo esta muralha cada vez mais alta, recorrendo a muitos enganos. 
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Devemos saber que toda a humanidade do mundo atualmente tem a responsabilidade de 
romper esta muralha de inimizade que nossos antepassados criaram, e que nós também 
temos essa responsabilidade. Pensávamos que era somente a queixa de Jesus que teve que 
trilhar o caminho solitário de tristeza. 
 
Entretanto, quando compreendemos que a lamentação foi deixada para nós como nossa 
própria, descobrimos que somos nós que devemos seguir em frente na direção do Céu com 
lágrimas escorrendo. 
 
Agora quando olhamos para a muralha de todos os pecados cometidos por nossos 
antepassados, segurando nossos corações tristes em nossos braços, compreendemos que nós 
mesmos somos tão fracos. Portanto, Pai, por favor, permita-nos herdar o poder do Pai com 
o qual podemos forçar este pecado a sair. 
 
Pai, o que temos não é nada. Pai, quando o Senhor olha para estas pessoas coreanas, elas 
não são as pessoas mais miseráveis entre toda a humanidade do mundo? E mesmo entre 
estas pessoas miseráveis, nós que somos indignos e solitários, estamos em uma posição 
mais miserável. 
 
Entretanto, Pai, sabemos que a bênção em âmbito mundial está imersa no Céu. Sabemos 
que o amor do Pai está imerso no fundo do coração do Pai. 
 
Pai, mesmo se estamos em uma posição solitária, por favor, permita-nos limpar a barreira 
de lágrimas para estabelecer o jardim de harmonização. Sendo que sabemos que o Pai está 
preocupado sobre nós em Seu coração, por favor, permita que nos tornemos aqueles que 
marcham em frente sem cessar, sem hesitação. 
 
Agora, sendo que avançamos honrando Seu comando, por favor, permita que nos tornemos 
os bons filhos e filhas do Céu que podem correr na direção de realizar a esperança, 
enquanto estamos vivos, ou depois da morte. Pai, sinceramente desejamos e esperamos por 
isto. Por favor, permita que não exista nem mesmo uma única alma viva entre os filhos e 
filhas nesta plateia reunida aqui que tenham ouvido a mesma palavra triste e provocadora: 
“Não, não me siga,” como quando um mestre da lei veio até Jesus e disse: “Mestre, aonde 
quer que fores, eu te seguirei.” 
 
Quando me coloco diante de Jesus por minha própria vontade, eu passo a compreender que 
não posso evitar de me tornar um ser sacrifical. Eu desejo me tornar bom o suficiente para 
que o Jesus de amor, o Jesus de bondade, o Jesus de compaixão, o Jesus de paciência, o 
Jesus que está plenamente equipado com a totalidade dos nove frutos do Espírito Santo, que 
aparece com uma aparência ansiosa, possa tirar um único fruto entre os nove frutos 
possíveis do Espírito Santo do meu próprio ser. 
 
Por favor, não permita que nos tornemos aqueles que não entendem a dor interna de Jesus 
Cristo, que não pode evitar de dizer: “Não venha do jeito que você estava vindo, e não 
deseje o que você estava desejando,” porque não há nada a ser tirado quando você não quer 
tirar. Pai, sinceramente desejamos e esperamos por isto. Por favor, permita que todo o 
grupo de pessoas reunidas aqui se tornem os filhos e filhas que estão com Jesus quando ele 
diz: “Esqueça de tudo e me siga,” e que pode ser chamado assim. 
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Nesta hora, não podemos evitar de nos tornar Seus filhos e filhas, que sem hesitação, se 
preparam e se movem adiante quando o Pai vem para comandar para o benefício do jardim 
de esperança que o Senhor desejava ter estabelecido, a vontade que o Pai ficará feliz 
quando for cumprida. Portanto, sendo que temos a responsabilidade de assumir as 
lamentações históricas de 6.000 anos e lutar contra satanás, por favor, permita que nos 
tornemos heróis da vitória que podem lutar com um coração bom e indomável, estando 
equipados com uma nova resolução, uma nova determinação, e um novo compromisso. Pai, 
oramos isto sinceramente. 
 
Agora desejamos que através de Suas palavras, diante da graça que o Senhor garantiu, que 
o Senhor possa se encarregar desta hora na qual podemos ser felizes, na qual a graça de 
amor pode estar, e na qual a glória se manifesta como orgulho celeste. Também desejamos 
assumir esse encargo. Desejando isto sinceramente, oramos no nome do Senhor. Amém. 
 
O título do discurso que quero refletir juntamente com vocês é “Vamos nos Tornar Aqueles 
Que Atendem o Senhor Que veio para o Benefício de Toda a Humanidade.” Eu falarei 
brevemente sobre este tema. 
 
O Ideal de Criação de Deus e o Resultado da Queda Humana 
 
Deus, a humanidade e todas as coisas deveriam estar unidos eternamente, centrando no 
único ideal de criação. Entretanto, porque a humanidade, que está no meio entre Céu e 
todas as coisas, cometeu um erro, tudo veio a ser dividido em suas várias formas. Todas as 
coisas seguiram seus próprios caminhos, o Céu seguiu seu próprio caminho, e a 
humanidade seguiu seu próprio caminho. Portanto, para restaurar o mundo da natureza 
original de criação, Deus não pôde evitar de conduzir a providência de restauração, 
começando a partir de todas as coisas, e indo a seguir para a humanidade, e então 
finalmente para o Céu. Vocês não devem ser aqueles que não conhecem sobre a situação do 
Pai. 
 
As pessoas de hoje, que nasceram com a linhagem de sangue decaída, que estão habitando 
temporariamente como uma tribo decaída, devem se tornar aquelas que sentem primeiro 
com seus corações e corpos que o coração de Deus tem sido tocado pela tristeza. Embora 
sejamos decaídos, sem exceção, enquanto o relacionamento que Deus criou conosco 
permanece, e enquanto o Pai existe e está trabalhando intensamente para cumprir a vontade 
providencial, não devemos pensar como se estivéssemos colocados em uma posição sem 
sentido. Mesmo se seus próprios seres são perversos, mesmo se estão em uma situação 
perversa, vocês devem se tornar por sua própria vontade aqueles que reconhecem a trilha de 
lágrimas dos esforços do Pai, que tem conduzido a providência através do curso da história. 
 
Em resumo, a providência de restauração é nos buscar novamente e nos restaurar. Além 
disso, devemos saber que o ideal da natureza original de criação e as aspirações internas 
que permanecem dentro de Deus estarão dentro de nós nos dias finais. Então, agora 
devemos saber que a dor de Deus que se coloca como um Deus invisível tocou no coração 
de nossos próprios seres, e os traços dos esforços de Deus que conduzem a obra da 
providência de restauração de forma invisível, ainda permanecem dentro de nós como a 
base de nossas aspirações. 



 220

Nós que estamos nesta terra devemos sentir nosso coração sendo golpeado tão intensamente 
quanto Deus e devemos fazer os mesmos esforços como Deus fez, seguindo uma trilha de 
tribulações. Devemos nos tornar aqueles que irão dobrar seus corpos e mentes e ter 
sentimentos de dor que podem substituir o sentimento de coração ferido para o coração de 
bondade da natureza original de Deus, o que é o que Deus tem estimado como Sua 
esperança. 
 
E também, devemos saber que Deus está lá, desejando até mesmo por este dia quando 
surgirá a figura que tem o coração de tribulações que pode substituir o esforço laborioso de 
Deus, e que pode manifestar as tribulações do Deus invisível com um corpo substancial 
visível. Além disso, devemos saber que o Pai esteve buscando por uma religião de 
esperança que pode discernir entre certo e errado em todas as religiões históricas, e realizar 
sua esperança.  
 
Todos vocês reunidos aqui hoje não podem evitar de avançar para uma posição onde podem 
experimentar em seu coração que o Pai esteve esperando pelo surgimento de um verdadeiro 
santo nesta terra cuja mente estará repleta de lágrimas, cujo corpo pode ser estimulado 
dormindo ou acordado, em pé ou agindo, durante determinado momento no curso de vida 
ou em um instante da hora. 
 
O Propósito do Advento de Jesus e a Descrença do Povo Judeu 
 
Então, agora o ideal de criação que o Pai invisível queria desfrutar permaneceu como 
amargura em Seu coração devido à queda da humanidade. A felicidade e a glória depois de 
criar a humanidade e todas as coisas, e o desejo de Deus que tudo se orgulharia do amor de 
Deus e compartilharia Suas alegrias e tristezas, intoxicados com o ideal de bondade foram 
totalmente perdidos. A figura que veio com a missão de desvendar isto era Jesus. A figura 
que veio como um ser substancial para desvendar o núcleo da lamentação interna de Deus 
representando os 4.000 anos de história dos esforços de Deus, e representando a 
humanidade e todas as coisas criadas era este mesmo Jesus Cristo. Então onde estava a 
existência que deveria ter atendido Jesus, que tinha esperado por Jesus, e poderia ter 
desfrutado felicidade eternamente com Jesus? 
 
O povo Judeu deveria ter entendido que Jesus Cristo era a figura que representava o 
coração interno de Deus e o coração de profunda amargura enraizada. Ele veio como a 
figura substancial e visível de Deus, que desvendaria a amargura de Deus. 
 
Entretanto, não havia ninguém entre os Israelitas que sabia sobre a vontade providencial 
interna de Deus, que desejava ser confortado através de Jesus Cristo, e louvado Jesus 
dizendo: “Esta pessoa é a figura que pode desvendar o ressentimento do coração de Deus 
que tem lamentado por 4.000 anos. Ele é o ser existencial eterno que o Pai esteve 
procurando, aquele que poderia simpatizar com o coração de esperança de Deus e atender 
Deus.” 
 
A amargura do Deus invisível deve ser dissolvida através da humanidade visível. A figura 
que poderia representar a lamentação de Deus e a lamentação de toda a humanidade era 
Jesus. 
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Entretanto, Jesus nunca teve um dia feliz em toda a sua vida. Isto foi porque as lágrimas de 
lamentação de Deus, que tinha chorado por 4.000 anos, tocaram seu coração. E também, 
nem mesmo uma única pessoa veio na direção de Jesus sentindo com profundidade a 
lamentação de Jesus. Toda a humanidade devia se tornar unida com Jesus e dissolver a 
amargura de Deus. Refletindo sobre o curso de vida de Jesus, não houve ninguém assim. 
Portanto, devemos gravar profundamente em nossas mentes que os traços dessa ausência 
foram transmitidos a nós atualmente. 
 
Nunca tinha ocorrido aos israelitas que esperavam, nem mesmo em seus sonhos, que o 
Messias, o filho unigênito de Deus e o príncipe herdeiro do Céu, surgiria de uma forma tão 
triste e sofrida. Portanto, Jesus buscou por alguém que o entendesse. Enquanto buscava, ele 
suportou tudo isso não para seu próprio benefício, mas como o representante do coração 
interno de Deus. Jesus buscava por alguém com quem pudesse compartilhar a amargura de 
Deus desde o tempo de seu nascimento, que pudesse representar os intensos esforços de 
Deus começando desde o tempo de seu nascimento, e pudesse representar a esperança de 
Deus começando desde o tempo de seu nascimento. Ele não pôde encontrar alguém assim 
até o momento quando escalou a colina da cruz depois de atravessar um curso de vida de 
trinta e poucos anos. 
 
Sendo que toda a humanidade tem atendido Jesus que morreu na cruz, então como ninguém 
atendeu o Jesus vivo que veio com a vida eterna de Deus e podia transplantar esse amor na 
humanidade? A responsabilidade está com a humanidade. Embora Jesus veio como a 
encarnação da esperança de Deus para resolver a dor de Deus, se colocar no curso dos 
intensos esforços de Deus e edificar um jardim de esperança, nossos antepassados não 
cumpriram sua responsabilidade de segurar em seus braços a dor de Jesus, e carregar suas 
tribulações conduzindo uma vida de entender e buscar suas aspirações. Esse foi o pecado de 
nossos antepassados. 
 
Então o que é que Jesus quer de nós hoje? Sendo que o que Deus desejava era dissolver 
toda a Sua amargura através do corpo de Jesus, e que isto tem sido prolongado devido à 
falha de nossos antepassados em cumprir a responsabilidade, a dor de Deus permaneceu 
como a dor de Jesus. Os intensos esforços de Deus permaneceram como os esforços de 
Jesus. A aspiração de Deus permaneceu como a aspiração de Jesus. Além disso, todas estas 
coisas foram estendidas também para o Espírito Santo. 
 
O que Jesus Quer de Nós Atualmente 
 
Atualmente temos a responsabilidade de resolver a dor de Deus, de Jesus, e do Espírito 
Santo que foi estendida por toda a história de 2.000 anos. Vocês devem entender isto. 
 
Deve surgir aquele que pode dissolver a amargura dos 6.000 anos de lamentação escondida 
no coração de Deus, que pode representar os intensos esforços durante 6.000 anos. Aquele 
que manifestará os 6.000 anos de aspiração de Deus nesta terra deve surgir entre nós. Essa 
pessoa deve ser encontrada entre nós. 
 
Agora, quando vocês avançam e se colocam diante da graça maravilhosa do Pai ou a graça 
de Jesus Cristo, vocês não devem considerar o dia que estão fazendo isto como o início. 
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Quando vocês se colocam diante do Pai, vocês não estão fazendo isto por causa de sua 
capacidade pessoal. Vocês devem compreender que, quando conduzem uma vida de fé, 
vocês não estão fazendo isto apoiados apenas em seu curso de fé; vocês estão fazendo isto 
enquanto se apoiam na história de 6.000 anos. 
 
Mesmo quando vocês se colocam em uma posição onde se arrependem por seus próprios 
pecados diante do Pai, vocês devem compreender que não é apenas se arrepender por si 
mesmos, mas também se arrepender por 6.000 anos. Quando vocês têm um coração grato 
diante da graça e amor do Senhor, vocês não devem pensar que estão sendo gratos por uma 
capacidade privada, dentro de determinada realidade de tempo. Devemos nos tornar aqueles 
que podem sentir gratidão representando toda a providência que o Pai esteve conduzindo, a 
providência horizontal e a providência vertical, e um padrão de esperança cumprida. De 
forma semelhante, Jesus esteve desejando o surgimento de uma figura na terra que 
resolverá a dor de Deus, que assumirá os intensos esforços de Deus e que pode cumprir a 
esperança de Deus. 
 
Jesus, que veio para resolver a vontade do Pai como um ser substancial, morreu com o 
destino de retornar porque ele não concluiu seu trabalho. Portanto, Jesus virá novamente 
procurando vocês que são indignos, com o coração de tristeza que representa a história de 
6.000 anos. Ele virá procurando por vocês não somente com a dor de 4.000 anos, mas 
também com a dor de 2.000 anos adicionados a isso. E também, ele virá não somente com 
tristeza, mas também com a amargura dos intensos esforços de 2.000 anos. 
 
Nossa Responsabilidade em Relação ao Retorno de Jesus  
 
Qual é a responsabilidade da humanidade quando Jesus, que virá com as aspirações de 
6.000 anos, aparecer diante de nós? É para assumirmos o encargo do coração de Jesus, da 
tristeza de Jesus, e o fardo do intenso esforço de Jesus, como um ser substancial no lugar de 
Jesus. 
 
Porque os Israelitas não confiaram e se opuseram a Jesus, ele teve que morrer na cruz. Não 
houve ninguém entre os Israelitas que conheceu, confiou e atendeu Jesus como aquele que 
veio resolver a dor dos 4.000 anos de esforços do Pai. Portanto, para concluir esta tarefa, 
Jesus tem que retornar. 
 
Nós dos dias finais, que temos que liquidar a história de 6.000 anos, devemos ter o coração 
que pode dizer, se colocando sozinhos diante do Deus trino: “Por favor, confie a mim a 
tristeza de Deus como minha própria tristeza. Por favor, confie a mim os esforços de Deus 
como meus próprios esforços. Por favor, confie a mim as aspirações de Deus como minhas 
próprias aspirações.” E embora vocês sejam seres individuais, vocês não podem evitar de se 
tornar aqueles que se preparam para o dia da vinda de Jesus com um coração que diz que 
pode representar céu e terra. Vocês não podem evitar de se tornar cristãos de um mundo 
como este. 
 
Vocês que devem se preparar para a Segunda Vinda de Jesus devem refletir novamente 
sobre a vida de Jesus Cristo, que veio e foi. Vocês devem se tornar aqueles que sentem as 
circunstâncias do tempo do nascimento de Jesus, do tempo da vida de Jesus, e do tempo da 
morte de Jesus como se fossem suas próprias circunstâncias. 
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Vocês devem possuir o mesmo senso de responsabilidade como Jesus, que sentia que era 
sua responsabilidade redimir toda a humanidade, ostentando o coração triste de Deus. 
Vocês devem possuir um coração que sente como se estivesse pessoalmente deitado no 
estábulo onde Jesus esteve deitado sozinho depois de nascer no deserto. 
 
O que você quer dizer ao falar que Jesus nasceu em um estábulo, embora Jesus fosse o 
príncipe herdeiro do Céu? Naturalmente, se Jesus estava preenchido com tristeza, a 
extensão da tristeza interna de Deus observando Jesus iria além da descrição. 
 
Ao olhar para estes fatos, vocês devem sentir sua tristeza penetrando em seus ossos. Além 
disso, vocês que são confrontados com os últimos dias devem sentir a responsabilidade de 
tal forma que assumem a missão que Jesus assumiu. Vocês sozinhos estão encarregados 
disso. 
 
Devemos ser capazes de olhar para isso como sendo nosso: a circunstância de Jesus que 
estava em uma situação indescritivelmente miserável, recebendo tratamento frio embora 
tivesse vindo para o benefício de toda a humanidade. Se houvesse uma pessoa adequada 
que pudesse oferecer conforto a Jesus por sua tristeza na terra, Jesus iria querer revelar toda 
a sua esperança para a pessoa enquanto estivesse com ela. 
 
Entretanto, os Israelitas, que tinham sido escolhidos por Deus através do tempo de 4.000 
anos, e as seitas e denominações Judaicas que tinham sido preparadas para o benefício de 
Jesus Cristo, não souberam quem era Jesus. Eles não tinham nada a ver com Jesus, que 
estava deitado em um estábulo em Belém. Isto fez Deus enfrentar tristeza novamente. Não 
houve ninguém que se colocou ao lado de Jesus. 
 
Agora devemos nos tornar aqueles que reunirão a amargura de Deus e de Jesus e que 
podem dissolvê-la. Somente então podemos afastar a condição de invasão de satanás em 
nossos corpos. Sendo que vocês sabem que o Senhor da Segunda Vinda aparecerá nesta 
terra representando a história de 6.000 anos, vocês não devem se colocar na posição que os 
Israelitas se colocaram. A fé deles não estava centrada em Jesus, nem centrada no Messias, 
e nem centrada em Deus. Ela estava centrada neles mesmos. O Messias devia seguramente 
vir, e eles sabiam sobre isto. Entretanto, ninguém fez preparações para atender o Messias.  
 
Quando os magos do Oriente disseram que tinham ido adorar Jesus, que estava deitado no 
estábulo em Belém, toda Jerusalém ficou perturbada. Adivinhos de terras distantes vieram 
visitar Jesus. Entretanto, uma perturbação como esta não era algo agradável. 
 
Preparação para o Benefício do Senhor Que está Retornando 
 
Todos vocês que têm fé em Deus atualmente não devem ficar em uma situação semelhante 
como a igreja Judaica, que cometeu um erro. Agora vocês devem ser capazes de fazer 
preparações para o benefício da vinda do Messias, e vocês não devem somente resolver a 
tristeza de Jesus por vocês mesmos, vocês também devem ser capazes de retornar glória a 
ele. Uma responsabilidade como esta foi deixada para vocês. Nestes dias, quando vocês 
alcançam uma posição sagrada onde podem se consultar com o Pai, vocês receberão muitos 
comandos como: “Faça isto” ou “Faça aquilo.” 
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Quando o Senhor veio à terra, ele comeu, vestiu roupas, esteve em algum lugar, e esteve 
ativo. Entretanto, o povo Judeu, que tinha esperado pela vinda do Messias, não sabia sobre 
isto, e assim não esperou por ele e não fez as preparações para atendê-lo. Não houve 
ninguém que estava esperando por ele com ao menos um par de roupas para ele vestir. 
 
Se houvesse alguém que tivesse feito preparações com um coração sincero, quando os 
magos do Oriente vieram para Jerusalém e quando todo o povo Judeu ficasse perturbado ao 
ouvir sobre isto, eles teriam seguido os Magos e ido procurar em Belém. Entretanto, 
somente os Magos do Oriente estavam na estrada. 
 
Nossos antepassados, que estavam seguindo Deus, que diziam estar fazendo a vontade de 
Deus, deixaram traços de tristeza pelos pecados que cometeram. Atualmente vocês não 
devem se colocar na mesma posição. Vocês devem ser capazes de fazer preparações para 
atender a vinda do Senhor com suas mentes e corpos, dentro e fora.  
 
Atualmente, nós que estamos confrontando os últimos dias, o que é que os cristãos do 
mundo inteiro devem fazer? Se o povo Judeu, que desejava a vinda do Messias, tivesse 
preparado um lugar para ficar quando o Messias nascesse, Jesus não teria sido colocado em 
um estábulo. Da mesma maneira, devemos nos tornar os cristãos que podem preparar um 
lugar para ele ficar quando o Messias nascer. 
 
Presentes para a Vinda do Senhor 
 
Vocês não devem considerar como um assunto de felicidade que Jesus nasceu em um 
estábulo, estando envolto em trapos. Jesus era a figura que toda a humanidade deveria ter 
honrado na posição mais gloriosa, mais do que qualquer outra pessoa nesta terra, mais do 
que qualquer outra pessoa na história. Ele é a figura que deveria ter sido apreciado e 
desejado por toda a humanidade como o filho de Deus. Além disso, ele era Jesus, de quem 
toda a humanidade deveria ter sentido orgulho na presença de satanás. 
 
Então qual deve ter sido a tristeza de Deus quando Ele assistiu a cena onde o povo Judeu 
não estava atendendo Jesus? Vocês devem entender uma tristeza como esta. 
 
Portanto, agora, no lugar do coração de Deus e tendo entendido o coração de tristeza de 
Jesus de 2.000 anos atrás, vocês devem se tornar aqueles que prepararão presentes 
internamente, sem ninguém saber. Os presentes do Céu não podem ser mostrados na 
presença de satanás. Esse é o motivo pelo qual os presentes mais preciosos nunca se 
revelarão, como vocês podem perceber na Bíblia. Porque? Isto não deve ser algo que 
qualquer um pode conhecer primeiro. Somente aquele que é o merecedor do presente deve 
conhecê-lo primeiro. Se satanás conheceu isto primeiro, então ele manterá um desejo 
persistente sobre isto. Esse é o motivo pelo qual isto não deve ser revelado. Enquanto 
fazem as preparações em favor do Senhor que vem para o benefício do mundo, vocês 
deverão preparar um presente precioso que não é encontrado nesta terra, e que não pode ser 
trocado por mais nada nesta terra. A fim de que o Senhor não sinta qualquer dificuldade, 
seja em seu coração ou em seu corpo quando ele está presente e ativo, vocês devem 
encontrar e preparar o fundamento de atendimento com seus corpos. Porque isto é assim? 
Porque a coisa mais preciosa, mais do que qualquer outra coisa neste mundo, é seu corpo.  
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Porque ele é essa figura preciosa e um ser substancial que pode substituir todo o universo, 
quando o filho do Pai, o filho unigênito a quem o Pai ama chega, vocês devem estabelecer 
um fundamento de paz onde ele pode descansar para sempre. Então tendo suas mentes e 
corpos unidos, quando Jesus vem novamente, vocês devem se tornar as mãos e os pés de 
Jesus. Vocês devem substituir todo o curso de vida de Jesus, e vocês devem atender Jesus 
para que ele sinta tranquilidade e conforto. Vocês devem se tornar aqueles que podem lutar 
a luta que Jesus conduziu nos 2.000 anos até agora no lugar de Jesus. 
 
Jesus esteve lutando por 2.000 anos, assim vocês devem agora estar determinados em 
assumir todo o encargo dessa luta com satanás e preparar até mesmo o escudo a ser 
utilizado nessa luta. Além disso, enquanto vocês se identificam com a situação no 
nascimento de Jesus, vocês devem ao mesmo tempo sentir o coração de Jesus enquanto ele 
estava vivendo na terra. 
 
As Lágrimas e Orações de Jesus 
 
Agora se vocês realmente tentam buscar o Pai, e se vocês buscam o seio de amor de Jesus, 
então vocês derramarão lágrimas. Deus não pôde divulgar Sua tristeza mesmo enquanto 
sofria por 4.000 anos de história. Jesus viveu com o derramamento substancial de lágrimas. 
Embora somente três ou quatro exemplos disso estejam registrados na Bíblia, houve 
inúmeras vezes quando, sem o conhecimento dos outros, Jesus derramou lágrimas. 
 
Quando Deus estava olhando para o povo Judeu a quem Ele tinha amado através de 
milhares de anos da história providencial, não houve um único momento que Ele não 
estivesse derramando lágrimas. Jesus derramou lágrimas toda vez que ele orava diante de 
Deus. Toda vez que ele encontrou uma situação difícil e solitária, ele sentia dor, com Deus 
a seu lado como o único que o entendia. Não obstante, ele não pôde revelar sua tristeza para 
seus discípulos. Vocês devem entender esta situação de Jesus. 
 
Não foi apenas uma ou duas vezes que Jesus subiu o Monte das Oliveiras e orou através da 
noite inteira sem dormir. Ele não orou apenas uma vez no Jardim do Getsêmani. Enquanto 
ele estava trilhando o caminho de dificuldades, o Céu era o único a quem ele podia confiar 
sua triste situação. Contudo, ele não orava para colocar sua tristeza nos ombros do Céu. Ao 
contrário, ele orava que pudesse suportar sozinho todas as tristezas. Ele suplicava: “Pai! Eu 
vou carregar essa dor que o Senhor sente. Pai! Por favor, seja confortado através de mim! 
Eu vou resolver Sua tristeza. Por favor, não fique tão triste.” E além disso, ele orava: “Pai, 
eu serei responsável pelos esforços de 4.000 anos, assim, por favor, não se preocupe. Eu 
estou aqui. Por favor, não se preocupe, porque Sua esperança permanece.” 
 
Jesus manteve tristeza em seu interior enquanto crescia. Isto significa que Jesus sentiu dor 
desde sua infância porque as pessoas não ao atenderam. 
 
Jesus cresceu como um enteado na família de José. Embora todas as pessoas em sua cidade 
falassem sobre ele, ele viveu uma vida de reticências. Embora ele entendesse em seu 
coração a grande e surpreendente vontade do Céu, porque isso não podia ser revelado, ele 
cresceu como uma criança normal. Vocês não devem pensar que sua vida de trinta anos 
como um carpinteiro foi confortável. Que vida miserável ela foi!  
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Jesus deveria ter se colocado na posição mais elevada entre o povo Judeu e ter manifestado 
a alegria e glória do Pai. Ao invés, ele viveu com um martelo e um formão em suas mãos 
para ajudar no sustento da família de José. 
 
Se há filhos e filhas que querem exaltar a vontade de Deus atualmente, verdadeiros filhos e 
filhas que querem remover a dor e amargura do coração de Deus, então eles devem 
considerar a vida de Jesus como seu curso modelo de vida. Se vocês querem entender a 
vida que Jesus viveu, vocês devem ser movidos profundamente pelo coração de Jesus, a 
graça incrível. Sentido esse coração, vocês devem entrar na mesma posição de dificuldade. 
Então vocês sentirão que a tristeza de Jesus transcendeu tempo e vida, e que não houve nem 
mesmo um único momento pacífico na vida de Jesus. 
 
Não obstante, Jesus, que veio para o benefício da terra, sentiu grande angústia sobre 
canalizar a tristeza que ele sofria na terra para o Céu. Atualmente, aquelas pessoas que 
acreditam em Jesus comumente tentam direcionar suas próprias cruzes e tristezas para o 
Céu. Não acreditamos em Jesus para fazer isso. A pessoa que pode dizer: “A tristeza do 
Céu foi causada por mim, por isso eu a carregarei em meus próprios ombros. Deus, por 
favor, não se preocupe,” é a pessoa que se tornou conectada com as dimensões de 
convicção e de vida de Jesus. 
 
Vocês São Meus Amigos? 
 
Agora, sendo que permanecem as pegadas da dor de Jesus, as quais ele viveu os trinta anos 
de sua vida em lágrimas, vocês têm a responsabilidade de resolver isto. Jesus viveu os trinta 
anos de sua vida em tristeza e finalmente faleceu depois de carregar a cruz. Contudo, vocês 
devem entender que mesmo quando ele estava clamando no último momento: “Eloi, Eloi, 
lama sabachthani? (Pai, porque me abandonaste?)” seu coração estava cheio de desejo 
desesperado em cumprir a vontade. 
 
Se vocês olham para o mundo de hoje com a mentalidade: “Eu sou um amigo de Jesus,” 
então vocês não serão capazes de olhar para este mundo sem derramar lágrimas. Jesus 
derramou lágrimas em cada passo que ele deu e em cada movimento que ele fez. Não 
houve um único momento que ele não derramou lágrimas. Se há alguém entre os crentes 
fiéis de hoje que derrama lágrimas com um coração de arrependimento diante do Céu, tal 
como Jesus fez, então essa pessoa se tornará um amigo de Jesus. 
 
Se em cada igreja e em cada família há alguém que pode entender o coração de Jesus e 
derrama lágrimas em benefício de Deus, então nestes lugares, vida e amor ilimitados 
seguramente serão apresentados mesmo sem fazer uma solicitação a Deus. Vocês devem 
entender que Deus demanda isto dos Cristãos, que eles se conectem com a situação e os 
conteúdos da vida de Jesus. 
 
Atualmente se o Senhor do Segundo Advento vem a esta terra, ele perguntará: “Vocês 
realmente já se tornaram meus amigos, eu que passei trinta anos em dificuldades?” E além 
disso, ele perguntará: “Até que extensão vocês já compartilharam o coração angustiado de 
Deus? Quantos dias vocês já viveram sentindo a tristeza do mundo?”  
 



 227

Vocês devem entender que, porque a humanidade não pôde servir Jesus que veio a esta 
terra, a humanidade fez a condição de entregar Jesus para satanás para ser crucificado. 
Vocês devem superar esta condição. 
 
Porque estamos vivos hoje? É porque antes que este corpo morra, antes que o solo entre 
nestes olhos, devemos nos tornar as pessoas que cumprem lealdade até a total extensão e se 
agarram à vida de Jesus em lágrimas. Devemos nos tornar verdadeiras pessoas que podem 
erigir essas coisas na vida que Jesus trilhou. Portanto, enquanto estão vivos, vocês devem 
cumprir plenamente esta responsabilidade. 
 
Portanto, hoje vocês não são simplesmente vocês mesmos. Vocês não devem pensar que 
são meramente pessoas dos anos que viveram até agora. Vocês devem compreender que 
cada um de vocês é uma pessoa que ostenta a missão universal de consumar em seu tempo 
de vida a providência de restauração de Deus que combina os 4.000 anos desde Adão e Eva 
até Jesus e os 2.000 anos desde Jesus até agora. 
 
Assim, tal como Jesus resistiu bravamente diante dos inimigos, vocês também devem 
permanecer resistindo, mesmo quando vocês estão sofrendo a tribulação da crucifixão. 
Mesmo quando estão derramando lágrimas, vocês não devem resmungar em seu próprio 
benefício. Quando choram, vocês não devem chorar para seu próprio benefício. Se estão 
chorando, vocês devem chorar para o benefício de Jesus. Então quão feliz Jesus estaria, ele 
que viveu para seu benefício, e pensava em vocês. E além disso, Deus entenderá sua 
situação. Mesmo quando vocês derramam lágrimas, vocês devem derramar lágrimas com 
este tipo de coração. Não há nenhuma necessidade de alguém que chora para o benefício de 
si mesmo. Somente aqueles que choram para o benefício de Jesus e o amor de Deus, e se 
arrependem, podem se tornar os filhos e filhas de Deus. 
 
Quando vocês confrontam as dificuldades da crucifixão, se vocês sentem realmente o amor 
do Pai e sentem que habitam dentro da realidade do amor do Pai, então vocês não serão 
capazes de orar. Eu senti isso antes. Mesmo quando carrego em meus ombros um fardo tão 
grande que parece pesar mil toneladas, eu nunca oro: “Pai, por favor, alivie meu fardo.” 
Vocês nunca devem oferecer tal oração. 
 
Deus, que ama vocês, entende sua situação muito bem. Se vocês oram: “Pai, estou 
carregando este tipo de fardo pesado,” para o Pai que já está profundamente triste, então 
vocês acrescentarão outro fardo de dor ao Seu coração angustiado. 
 
Vocês devem entender até mesmo estes pontos sutis e se relacionar com Deus e Jesus. Se 
há apenas algumas pessoas entre estes trinta milhões de pessoas que têm este tipo de 
atitude, então elas podem evitar esta dor da nação. Vocês nunca devem derramar lágrimas 
por causa de suas próprias lamentações. 
 
Jesus Seguir Através de uma Grande Quantidade de Tribulações para Consolar o Pai 
 
Embora Jesus veio à terra com uma missão universal, ele sofreu dificuldades por toda a sua 
vida. Não obstante, ele não orava para aliviar essa angústia. Ao invés, ele seguir através de 
uma grande quantidade de tribulações para consolar o coração triste e ansioso do Pai. 
Enquanto isso, Jesus assumiu grandes dores para perdoar a ignorância do povo. 
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Porque ele deu um passo adiante para eliminar as provações de Deus, embora vivesse ou 
morresse, ele viveu com a singular determinação para glorificar a vontade de Deus. Jesus 
não se preocupava se Deus o reconhecia, ou se as pessoas na terra o reconheciam. Em 
qualquer lugar e tempo, ele viveu para o benefício da vontade. 
 
Embora Jesus veio para cumprir completamente a vontade, ele não reclamou ou se 
desesperou apenas porque teve que morrer na cruz. Mesmo quando ele entrou na posição de 
morte, ele não falou em sua própria defesa. Como todos vocês sabem, Jesus não tentou se 
defender mesmo quando estava enfrentando o julgamento de Pilatos, mesmo na colina de 
Golgotá para ser crucificado na cruz. Ele foi o campeão da não autodefesa. Ele podia sentir 
que mesmo a oposição do povo era sua própria responsabilidade. Nós que acreditamos em 
Jesus Cristo devemos atravessar o curso de Jesus que nasceu, e de Jesus que viveu, e então 
se tornar seu amigo. 
 
Jesus não se tornou um amigo da vida, mas um amigo da morte. Embora incontáveis 
pessoas tenham trilhado o caminho de morte no curso da história, Jesus é o único que se 
tornou o amigo da morte em benefício da morte de todas as pessoas. Ele morreu em 
benefício de todas as pessoas. 
 
Consequentemente, o Cristianismo é uma religião de morte e sacrifício, e a verdade cristã é 
a verdade que prevalece sobre a morte. As atividades de Jesus levaram à sua destruição. 
Entretanto, vocês devem entender que o curso de Jesus foi para amar sem qualquer rancor. 
 
Porque Jesus era um amigo da morte, mesmo quando a morte pressionou sobre ele, ele não 
se preocupou com isso. Vocês devem entender que ele viveu uma vida com espaço para 
morrer para o benefício de seu inimigo.  
 
No final, até mesmo Deus disse para Jesus que estava pendurado na cruz: “Eu não o 
conheço.” Nesse momento, Jesus clamou: “Pai, porque me abandonaste?” mas ele não 
clamou assim porque temia que a esperança seria perdida e toda a sua vida seria em vão. 
Ele clamou assim porque estava preocupado que, devido à sua morte, ele teria que partir 
sem ser capaz de concluir a vontade do Pai. Ele não estava preocupado se Deus o enviaria 
para o Céu ou para o inferno, porque ele cumpriu sua responsabilidade pessoal. Jesus, que 
tinha se tornado um amigo da morte, tentou se contentar com sua própria situação de morte 
e tentou cumprir sua missão através de sua morte. 
 
Embora Jesus veio com amor universal, não houve ninguém que entendeu isto. Embora ele 
veio com uma graça surpreendente, uma vez que deu um passo em frente para se tornar um 
amigo da morte, ele não se rebelou contra quaisquer ataques. Embora o Céu não o tratou 
como um ser de esperança quando ele teve que vir para o benefício da realização da 
esperança do Céu, Jesus não se rebelou ou manifestou rancor. 
 
Quando seguimos em busca de Deus, encontraremos a passagem final. Mesmo se vocês 
estiveram derramando todo seu coração e alma, no fim virá um tempo quando o Céu negará 
qualquer conhecimento sobre vocês. A razão que o Céu não reconhece vocês é que a 
missão em âmbito mundial repousa diante de nós. Da mesma forma, porque Jesus também 
teve que assumir o encargo de uma missão em âmbito mundial, ele teve que submeter a tal 
experiência. Uma coisa semelhante acontecerá a vocês. 
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Virá um tempo quando mesmo se vocês estão se mantendo extremamente leais e oferecem 
toda a sua vida para se agarrar ao Pai, o Céu não reconhecerá vocês. 
 
Mas vocês devem ser capazes de dizer que, mortos ou vivos, a vontade do Pai é a única 
coisa que importa para vocês. E além disso, se ainda tiverem alguma esperança, vocês 
devem somente ter a esperança de cumprir a vontade do Pai. Vocês devem ser os donos do 
coração que diz: “Não comer bem e não vestir roupas boas são coisas alegres.” 
 
A Passagem Final na Rota que Busca Deus 
 
Vocês atualmente não devem acreditar em Jesus para entrar no Céu. Aqueles que acreditam 
em Jesus até a morte irão para o Céu. Se vocês acreditam em Jesus até morrer uma morte 
nobre ao invés de levar uma vida boa, então sua fé se tornará extremamente preciosa. Os 
doze discípulos que acreditavam em Jesus para ganhar uma vida boa, onde eles foram 
quando Jesus morreu? 
 
Vocês não devem acreditar para o propósito de levar uma vida boa para si mesmos. Vocês 
devem acreditar para oferecer suas vidas como um bom sacrifício; em outras palavras, 
morrer uma morte nobre. 
 
Para fazer isso, devemos seguir o exemplo de vida de Jesus. Temos a responsabilidade de 
seguir a vida de Jesus em benefício da história. Temos a responsabilidade de possuir sua 
vida. Somente quando possuímos a vida de Jesus, podemos possuir o amor de Jesus. 
Somente quando atendem Jesus, vocês podem receber o amor de Jesus. E além disso, vocês 
devem cultivar um caráter fiel que pode se assemelhar aos 2.000 anos de sofrimento do 
curso de Jesus. 
 
Não somente isso, sendo que a providência de Deus foi prolongada por 6.000 anos, vocês 
podem atender aquele que deve vir para se encarregar disto, e em benefício dos 6.000 anos 
da providência. Quando o Pai ou o Senhor aparece diante de vocês, então vocês devem 
recepcionar o Senhor e atendê-lo. Isto não deve estar limitado a apenas uma ou duas horas, 
mas deveria durar pela eternidade. 
 
Então o que devemos fazer para obter as qualificações para se tornar a noiva que pode 
servir o Senhor? Mais do que qualquer outra coisa, vocês devem ser capazes de ser 
responsáveis pelos 6.000 anos de tristeza de Deus, e confortá-Lo.  
 
Então vocês devem ir diante do Senhor do sofrimento e ser capaz de dizer: “Eu farei isto e 
aquilo. Eu o servirei desse jeito e daquele jeito. Eu preparei isto e aquilo.” Vocês devem ter 
feito preparações universais e dizer: “Senhor, por favor, apareça.” Tal crente fiel nunca 
perecerá. 
 
Essa é a grande missão que repousa diante de nós. Contudo, muitas pessoas não entendem 
isto. E além disso, elas não entendem que o coração interno e a esperança interna de Jesus 
gira em torno de cada um de nós. O que acontecerá para essas pessoas? Aquelas pessoas 
que são ignorantes perecerão. Virá um tempo quando elas baterão em seus próprios peitos 
em arrependimento. 
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Atender o Senhor que está para vir 
 
A responsabilidade de um filho é servir com coração e mente, atender com o corpo, e 
atender pela mobilização da sociedade, do mundo, do céu e da terra. Contudo, atualmente 
vocês não podem nem mesmo servir Deus em seus corações. Vocês devem entender que 
nem mesmo ainda começaram a atender Jesus.  
 
Vocês devem lembrar que pelo atendimento com seu coração, corpo, sociedade, nação, 
mundo, céu e terra, a glória preencherá não somente seu próprio ser individual, mas 
também sua família, sua sociedade, sua nação, o mundo, e todo o mundo criado. Vocês 
provavelmente nunca imaginaram que essa missão cósmica repousa sobre vocês. 
 
Vocês que carregam este tipo de missão e se reuniram aqui não devem ser mesquinhos. 
Vocês também não devem ser pequenos ou tolos. Mesmo quando estão diante de muitos 
inimigos, vocês devem permanecer ousados e audaciosos. Vocês têm a responsabilidade de 
servir Jesus, que deve vir com a glória e amor universais. Vocês são aqueles que devem 
avançar para a posição universal com seu coração e corpo substancial. 
 
Mas não há nenhuma necessidade de cristãos que oram para seu próprio benefício ou para o 
benefício de suas famílias, e ficam contentes com isso. Também não há nenhuma 
necessidade de cristãos que estão contentes e ficam preocupados somente sobre suas 
próprias igrejas. Mesmo se todos os trinta milhões de pessoas são cristãos, mesmo se toda a 
humanidade é cristã que pode representar o povo e acreditar em Jesus, deve haver um 
representante cristão que pode se colocar em nome dos 2,4 bilhões da humanidade.  
 
Se somos os qualificados que podem dominar sobre todos os anjos no mundo espiritual, 
devemos ser capazes de dizer diante deles que cumprimos estes tipos de ações valiosas. 
Jesus veio para fazer esta mesma coisa. 
 
Jesus que veio para cumprir essa grande missão, Jesus, a quem deveríamos atender com 
definitiva ansiedade, Jesus que veio como nossa esperança, como temos vivido nossas vidas 
em relação a ele? Estamos tão envergonhados. Mesmo se estivéssemos derramando 
lágrimas por 6.000 anos porque sentimos tão grande vergonha, isto não será suficiente. 
Mesmo se ficássemos batendo em nosso peito e lamentando por 6.000 anos, isto ainda não 
seria suficiente. Nós que estamos nesta posição, não devemos ser ingratos. 
 
Mesmo se vocês fossem morrer agora mesmo, mesmo se vocês fossem derrubados e 
pisoteados, seu coração de fidelidade e lealdade nunca deve mudar. Vocês deveriam ser 
capazes de se colocar com dignidade diante de todas as coisas no universo como os filhos e 
filhas do Céu. 
 
Filhos e Filhas de Fidelidade e Lealdade 
 
Vocês estão em uma estrada difícil. Vocês estão em uma estrada fatídica a qual vocês não 
podem escolher não viajar nela. Vocês que estão nesta estrada fatídica devem trilhar nela 
enquanto mantêm sua convicção e lealdade interna pelo resto de suas vidas. 
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Vocês devem derramar lágrimas. Vocês devem se arrepender e lamentar: “Eu fui criado 
para servir ao Senhor em nível mundial, o Senhor universal, o Senhor que pode se elevar 
sobre os 6.000 anos de história e abraçar o mundo ideal eterno. Mas até agora, eu estive 
contente em servir o Senhor da família e o Senhor do povo e da nação. Isso era tudo o que 
eu podia fazer.”  
 
Vocês atualmente sentem que têm a responsabilidade e a missão por esta era? Vocês ao 
menos já tinham pensado que seriam aqueles que cumpririam o ideal que toda a 
humanidade esteve esperando desde o início dos tempos até o dia que os ideais de criação 
estejam concluídos? Vocês já sentiram esse senso de missão? 
 
Além disso, vocês devem ter a liberdade de espírito para orar: “Estou confiante que sou 
mais do que capaz de cumprir este tipo de missão.” Quando oram a partir deste tipo de 
posição, então vocês não precisam orar muito. Se há alguém que se coloca nessa posição, 
ela somente exige uma única palavra: “Pai!” para que tudo seja expressado. Não há 
nenhuma necessidade de explicação. Não há nenhuma necessidade de teorias. 
 
Entramos na posição na qual, movidos pelo impulso direto, devemos avançar sem hesitação 
e atender mesmo antes de recebermos o comando para fazer isso. Devemos vir adiante com 
este tipo de tesouro. Vocês que embarcaram agora, estão sujeitos a alguma condição de 
acusação? Em seu caminho, vocês chegaram a alguma parada e agora estão estagnados em 
determinado estágio? Durante suas vidas, que nível vocês alcançaram? Vocês devem 
começar a partir do nível individual e passar pelos níveis familiar, social, nacional e 
mundial, e devem alcançar céu e terra. Vocês devem entender que essa missão cósmica 
repousa sobre vocês. Esta é a única forma que vocês podem encontrar o Senhor. 
 
Jesus Cristo deve encontrar uma pessoa verdadeira que pode atendê-lo e, sendo inabalável 
aos olhos dos 6.000 anos, agarrá-lo e derramar lágrimas de gratidão, dizendo: “Pai, aquele a 
quem o Senhor esperou tanto para encontrar está aqui. Pai! Por favor, esteja feliz.” O Céu 
dará a gloriosa resposta: “Sim, isto é verdade.” O dia quando isto ocorre deve alvorecer 
sobre a humanidade. 
 
Vocês nunca devem esquecer que devem lutar até o dia quando podem receber a glória de 
tal triunfo, o amor do Pai e a vida eterna; quando vocês podem se tornar a noiva que 
representa todas as coisas, todas as formas, e todo o universo, os filhos e filhas que podem 
viver eternamente com o Pai, compartilhando todas as Suas tribulações e felicidade. 
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O Povo Escolhido para a Restauração do Reino do Céu 

30 de dezembro de 1956  

Antiga Sede da Igreja 

 
João 15:1-22 : Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda a vara em mim, 
que não dá fruto, a tira; e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já 
estais limpos, pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim, e eu em vós; como a vara 
de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não 
estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas; quem está em mim, e eu nele, esse dá 
muito fruto; porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será 
lançado fora, como a vara, e secará; e os colhem e lançam no fogo, e ardem. Se vós 
estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e 
vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto; e assim sereis meus 
discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós; permanecei no meu amor. Se 
guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor; do mesmo modo que eu 
tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito 
isto, para que o meu gozo permaneça em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu 
mandamento é este: Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem 
maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus 
amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não 
sabe o que faz o seu senhor; mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de 
meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, 
e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça; a fim de que tudo 
quanto em meu nome pedirdes ao Pai ele vo-lo conceda. Isto vos mando: Que vos ameis 
uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós, me odiou a mim. 
Se vós fósseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, 
antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra 
que vos disse: Não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, 
também vos perseguirão a vós; se guardaram a minha palavra, também guardarão a 
vossa.  
 
Oração 1 
 
Agora chegamos no último domingo deste ano. Pai, houve momentos quando estivemos 
sondando Seu coração e preocupados com o Senhor? Houve momentos quando lutamos 
pelos assuntos do Pai? Houve momentos quando amamos genuinamente o Pai? 
 
Pai, por favor, perdoe-nos por não termos atendido plenamente os mandamentos que o 
Senhor nos deu com Seu coração preocupado neste ano e a responsabilidade que o Senhor 
nos confiou para o benefício das pessoas. Por todo o ano, houve muitos comandos que o 
Pai nos deu. Seus representantes indignos. Por favor, perdoe-nos porque não fomos capazes 
de concluir essa responsabilidade. Por favor, permita-nos cumprir a grande vontade que o 
Pai demanda. 
 
Perdoe o fato que as pessoas na terra que se associam com a vontade têm sido incapazes de 
alcançar o nível de materializar a esperança que o Céu deseja. Elas têm sido incapazes de 
obedecer os comandos porque são ignorantes sobre o momento. 
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Embora possamos ter passado através do caminho de conflito, quando vemos que não 
pudemos trazer realizações vitoriosas diante do Pai, devemos nos sentir envergonhados. 
 
Por favor, confie novamente todas as responsabilidades que o Senhor confiou uma vez aos 
filhos e filhas reunidos aqui. Por favor, permita-os correr em frente para o benefício da 
vontade do Pai. Permita-nos distinguir nosso ser interno e nosso ser externo, e refletir sobre 
nós mesmos: “Quando seremos capazes de receber o amor do Pai?” 
 
Pai, a missão que o Senhor confiou a nós não está destinada a ser utilizada apenas para nós 
mesmos, mas para buscar as pessoas e o mundo. Além disso, devemos remover o amargo 
sofrimento do Céu. Portanto, nós que devemos assumir essa missão e seguir as ordens do 
Pai sentimos completamente atingidos pelo Senhor.  
 
Pai, por favor, eleve-nos novamente diante do Senhor, nós que somos fracos e inadequados. 
Permita que Sua compaixão e Sua mão cheia de graça esteja neste lugar e transborde em 
direção ao mundo satânico. Pai, sinceramente esperamos e desejamos isto. 
 
Pai, por favor, olhe para estas pessoas com compaixão. Por favor, considere com simpatia 
as incontáveis igrejas que se reúnem em benefício deste povo. Por favor, permita que elas 
estejam cientes da presença da grande vontade e providência do Pai. 
 
Baseado nisto, por favor, permita que cada igreja e nação exaltem a vontade do Pai. 
 
Por favor, traga o cumprimento de Seus desejos trabalhando através destas pessoas para 
induzir os 2,4 bilhões de pessoas da humanidade deste mundo a advogarem a vontade do 
Pai. Por favor, permita o dia que vem no futuro próximo quando a totalidade de 2,4 bilhões 
de pessoas da humanidade possa cantar essa glória. Pai, oramos isto do fundo de nossos 
corações. 
 
Neste dia, estas pessoas têm relatado todas as suas carências. Elas desejam mais uma vez o 
amor compassivo do Pai e vieram diante de Sua santa presença. Por favor, proteja-as com 
amor compassivo, abrace-as com Sua gloriosa graça, e equipe-as com nova coragem e novo 
poder. Pai, esperamos por isto do fundo de nossos corações. 
 
Agora imploramos que o Senhor nos permita nesta hora estar atendendo o Pai, e que céu e 
terra possam se harmonizar e que o amor do Pai possa habitar neste lugar. Permita que este 
tempo seja o tempo quando podemos oferecer ao Pai a glória que surge de nossa união com 
Ele e receber amor a partir do Pai. 
 
Espalhados amplamente por todos os lugares, há filhos e filhas solitários que estão 
ajoelhados e estão edificando altares diante do Pai. Sendo que toda a missão dos últimos 
dias tem sido confiada a eles, por favor, permita que eles possam se centrar na vontade do 
Pai e manifestar somente a vontade do Pai onde quer que possam estar. Oramos com a 
máxima sinceridade. 
 
Esperando ansiosamente que neste dia o Senhor permita que somente a glória da alegria 
possa descer sobre a congregação, eu oro no nome do Senhor. Amém. 
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Oração 2  
 
Pai! Somos gratos diante de Sua graça, a qual encontramos e que nos elevou e nos permitiu 
suportar a luta até este momento. Hoje ainda temos a missão de oferecer toda a nossa mente 
e corpo para lutar pelo dia glorioso do Pai. Por favor, permita que não fiquemos exaustos. 
 
Pai, temos frequentemente sentido que o Senhor tem trilhado pessoalmente lado a lado 
conosco enquanto seguimos o difícil caminho que temos a fim de obedecer Seus comandos; 
que o Senhor se colocou pessoalmente ao nosso lado mesmo no caminho de morte. 
Devemos oferecer gratidão diante desse Seu amor, o qual orientou pessoas inadequadas 
como nós e perseverou através de muitas coisas. 
 
Pai! Embora tenha se passado um longo tempo desde o dia que o Senhor fez Sua promessa 
e permissão, sentimos humilhados diante da vontade garantida. Se seus filhos e filhas que 
se reuniram aqui hoje não podem retornar glória para a vontade, Pai, por favor, permita que 
eles ao menos retornem lágrimas. 
 
Pai! Nestes últimos dias, oramos que o Senhor permita o cumprimento dos desejos dos 
antepassados, que fizeram apelos em benefício do povo de acordo com Seus comandos para 
perseverar. Por favor, manifeste rapidamente Sua vontade diante da humanidade do mundo 
e conceda Seus comandos. 
 
Pai, entre Seus filhos e filhas que se reuniram aqui em benefício do povo, há aqueles que 
não podem compreender esta Sua grande vontade? Por favor, permita que eles sintam e 
experimentem o coração do Pai, o qual alcança profundamente na carne e nos ossos. 
 
Entendemos que o caminho que devemos trilhar é longo e perigoso. Não importa que tipo 
de obstáculos bloqueiem nosso caminho em qualquer tempo e lugar, por favor, nos 
fortaleça para atravessarmos todos eles. Por favor, nos conduza a não nos tornarmos 
aqueles que sentem dor para nós mesmos. Pai, oramos do fundo de nossos corações. 
 
Pai! Permita que os filhos e filhas que se reuniram aqui hoje erradiquem todas as coisas que 
atacaram, e eliminem tudo que se tornou envolvido por 6.000 anos. Enquanto arrancamos 
nossas próprias insuficiências, ao mesmo tempo, por favor, permita que possamos erradicar 
neste lugar todas as inadequações destas pessoas. Fazendo isso, por favor, permita-nos 
liquidar todas as coisas vergonhosas dos 6.000 anos de história da humanidade. Pai, 
pedimos ansiosamente que neste fundamento e neste momento o Senhor permita que este 
seja o ano quando podemos estabelecer a condição de vitória diante de satanás e avançar 
em frente. 
 
Pai, por favor, oriente a nos tornarmos como filhos que não sabem nada. Por favor, 
permita-nos não fazer mais nada além de obedecer quando somos conduzidos, e não fazer 
mais nada além de nos submeter quando somos orientados. Por favor, não permita que 
permaneçam em nós quaisquer opiniões ou conceitos subjetivos. Nos assemelhando ao 
coração do Pai e assumindo o coração puro de filhos, permita que nos tornemos pessoas de 
bondade e continuemos neste caminho, independente do fato de estarmos mortos ou vivos. 
Permita-nos seguir em frente no caminho mesmo se carne e sangue são derramados. 
 



 236

Membros solitários espalhados pelo país estão agarrados ao caminho da vontade de Deus e 
estão lutando para salvaguardá-la ao custo de suas vidas. Por favor, oriente-os para não se 
tornarem debilitados. Pai, imploramos que o Senhor possa garantir a eles coragem e 
impulsos corretos nesta hora, para que possam cumprimentar o dia de alegria e glória com 
uma nova determinação e prontidão. 
 
Por favor, perdoe nossas deficiências nesta hora. Não possuímos nada e não temos nada do 
que nos orgulhar. Tudo o que temos é nosso desejo ansioso de ser abraçados no seio do 
amor do Pai como filhos. Pai, pedimos sinceramente que o Senhor manifeste Sua santa 
presença e penetre profundamente em nossos corações. Por favor, conceda pessoalmente a 
bênção de acordo com nossa dada medida. 
 
Por favor, permita que não exista ninguém entre os filhos e filhas reunidos aqui que seja 
arrastado por satanás. Desejamos ansiosamente que este possa ser o momento quando 
podemos receber o selo de purificação, segurar a bandeira de alegria e vitória, e retornar a 
glória de Hosana diante do Pai pela eternidade. Oferecemos todas estas palavras no nome 
do Senhor. Amém. 
 
Oração 3  
 
Pai! Aprendemos através das palavras de verdade que céu e terra estão criados como um 
único corpo. Quando consideramos que céu é o sujeito e que nós somos o divisor de águas, 
não podemos viver nem mesmo um único dia ou momento sem receber a seiva do amor e 
da vida do Pai. Por favor, perdoe-nos por não ter sido capazes de viver para receber a seiva 
de amor que emana do Deus eterno quando deveríamos ter vivido como os galhos e folhas 
do Céu. 
 
Pai! Neste tempo dos últimos dias que antecedem o dia do julgamento, por favor, permita-
nos ser enxertados ao amor do Pai centrando em Jesus Cristo, que é a raiz perfeita. Embora 
saibamos que o Pai espera colher a partir de nós o fruto de amor que nasce através do amor 
eterno do Pai, de Jesus e do Espírito Santo, tememos que possamos nos tornar uma 
obstrução à colheita do Pai por causa de nossa imaturidade, imperfeição e fragilidade, que 
nos impedem de realizar isso. 
 
Confiamos a nós mesmos ao Senhor. Pai! Por favor, eleve-nos e cuide de nós. Guiando-nos 
através das dificuldades e tribulações, por favor, permita-nos amadurecer como frutos 
colhidos. Através das mãos amorosas do Pai, por favor, permita que nos tornemos a 
realização que pode edificar o reino do Céu eterno, o agricultor que pode efetuar a colheita. 
 
Pai! Sabemos que este momento atual não é a primeira vez que o Senhor previu este 
evento. O Senhor já profetizou isto muito tempo atrás na era do Velho Testamento e no 
tempo de Jesus 2.000 anos atrás. Se realmente entendemos isto, então devemos nos cultivar 
e nos tornar a colheita que pode ser colhida pelo Céu, e trazer paz ao Céu. Contudo, quando 
nos avaliamos, tenho certeza que há entre nós aqueles que sentem que ainda não 
amadureceram. Se este é o caso, então Pai, eu peço e oro ansiosamente que o Senhor 
permita que eles se arrependam diante do Senhor por sua própria vontade. Lamentando sua 
própria fragilidade, permita que eles se arrependam até mesmo pela dor de Jesus Cristo. 
 



 237

Pai, nos reunimos aqui hoje. Por favor, governe totalmente nossas mentes, e seja o centro 
de operações para reger sobre nós. Desta forma, por favor, não tolere qualquer mau 
conceito ou afirmação que seja inaceitável diante da vontade do Pai. 
 
Pai, por favor, permita que aqueles reunidos aqui se tornem filhos completamente 
purificados se submetendo a repetidos processos de purificação, e trazendo um fim às obras 
de satanás. Por favor, permita que este seja um tempo quando somente o Senhor pode 
operar e intervir. 
 
Por favor, permita-nos entender que o Senhor está nos pressionando a cumprir o dia de 
Cristo, e que este é o tempo quando o Senhor deseja manifestar o amor de Cristo através de 
nós. Além disso, por favor, conduza-nos a entender que o Senhor tem esperado que nós 
assumamos o encargo pelas tribulações de Cristo e que avancemos neste século XX. Pai, 
por favor, conduza-nos a não centrarmos nossas pegadas em nós mesmos enquanto 
seguimos na direção da natureza celeste. Por favor, conduza-nos a não permanecermos no 
estado de oferecer orações autocentradas. 
 
Por favor, permita-nos afastar todos os elementos que convidam a invasão do mal enquanto 
nos movemos em frente. Pai, oramos do fundo de nossos corações que o Senhor possa nos 
agarrar, para que possamos seguir através de qualquer tipo de estrada perigosa de conflito 
para o propósito de realizar a vontade que o Senhor deseja, e que possamos perseverar 
mesmo na estrada de máximo desespero. 
 
Sabemos que não podemos receber a glória da terra porque não somos homens da terra. Tal 
como foi profetizado por Jesus Cristo, sabemos que quando houvesse cidadãos e filhos do 
Céu que possuíssem o amor verdadeiro e a integridade do Pai, eles não seriam bem vindos 
na terra em qualquer era durante os 2.000 anos de história. Pai! Por favor, oriente-nos para 
sermos capazes de cumprir as obras de Jesus por ele. Por favor, fortaleça-nos para 
superarmos o desprezo, as tribulações e a tristeza que podemos sofrer nas mãos da 
humanidade na terra enquanto tentamos conduzir nossas vidas para o benefício do Céu. 
 
Jesus está esperando pelo dia da colheita e está chamando por nós hoje, depois de 6.000 
anos. Por favor, apague os traços de dor histórica e do sangue e lágrimas da crucifixão 
através de nós. Oriente-nos a servir como os escudos de vitória. Por favor, permita-nos 
entender que Jesus, a manifestação substancial de esperança, está esperando por nós para 
nos tornarmos qualificados para dominar satanás. Em virtude disto, Pai, pedimos 
sinceramente que o Senhor permita que nos tornemos os filhos e filhas que estão 
determinados a lutar todos os dias com a alegre vontade do Pai em nossos corações e 
subjugar o inimigo satanás, mesmo se tivermos que continuar e concluir isto através de 
nossos descendentes porque não pudemos cumprir esta missão durante nossa longa vida de 
dedicação pelas obras do Pai. 
 
Nós que estamos encarando o novo ano devemos fazer uma resolução renovada em nossos 
corações de trilhar este caminho de conflito que ameaça nossas vidas. Não importa que tipo 
de inimigos se opõe a nós, Pai, por favor, não permita que nos submetamos a eles, e 
salvaguarde nossa fidelidade. Em conta disto, Pai, esperamos com a máxima ansiedade que 
o Senhor permita que nos tornemos Seus filhos e filhas que podem revelar diante de todas 
as coisas que somos os filhos e filhas que representam o Senhor. 
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Por favor, permita que as palavras que o Senhor no garante hoje se tornem manifestadas e 
ligadas aos nossos corações. Solicitando ansiosamente que o Senhor possa mover os 
espíritos e nos remodelar novamente com Suas mãos de poder nesta hora, oferecemos todas 
estas palavras no nome do Senhor. Amém. 
 
O título do sermão sobre o qual quero refletir com vocês é “O Povo Escolhido para a 
Restauração do Reino do Céu.” Eu falarei brevemente sobre este tema. 
 
Os Últimos Dias da História da Providência Quando Devemos Reexaminar Nossa 
Própria Posição 
 
Senhoras e senhores, hoje cumprimentamos o último domingo deste ano. Vocês entendem 
claramente através dos princípios de restauração que se não cumprimos nossa 
responsabilidade hoje, então ela deverá ser feita amanhã. 
 
Desde a criação, a história tem seguido através de 6.000 anos passando através de um dia, 
de um ano, e então através de um longo período de tempo, enquanto o tempo e as estações 
estiveram mudando. Contudo, vocês também sabem muito bem que agora a providência de 
restauração, através da qual o grande julgamento ocorrerá na terra e todo o mundo e Deus 
se tornarão completos, tem que ser realizada através dos 2,4 bilhões de pessoas da 
humanidade na terra atualmente. 
 
Estamos agora face a face com os últimos dias dos 6.000 anos de história da providência. 
Estamos participando para ajudar a história da restauração providencial e avançamos um 
passo adiante para alcançar a vontade. O tempo chegou quando devemos entender sem 
equívocos nossa própria situação. 
 
Deste modo, vocês mesmos devem agora ultrapassar os 6.000 anos de história para alcançar 
o nível de Adão e Eva, que eram os ideais definitivos da restauração e o centro da criação. 
Dando um passo adiante, sua família e sociedade, e toda a humanidade do mundo devem 
alcançar o padrão. Antes que esse padrão seja encontrado, a providência de Deus não será 
consumada na terra. 
 
Nós, os descendentes atualmente, devemos assumir responsabilidade pela gigante e 
temerosa providência de restauração, a qual está cheia de tribulações, e pelas falhas 
cometidas por nossos antepassados como também pelas coisas que eles deixaram sem 
serem cumpridas. Vocês devem sentir profundamente neste momento que essa missão 
universal repousa com vocês. 
 
Devido à queda de Adão e Eva, os ideais do reino do Céu foram destruídos 
fundamentalmente e os ideais do reino do Céu que deveriam ter sido realizados através da 
humanidade caíram do Céu. E além disso, até agora o reino do Céu não tem sido realizado; 
os cidadãos que podem edificar o reino do Céu nunca foram encontrados. As famílias que 
podem cultivar os cidadãos do reino do Céu não foram estabelecidas. Os casais e os irmãos 
e irmãs que podem formar tais famílias também nunca foram realmente encontrados nesta 
terra. 
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A Restauração do Reino do Céu e a Vida Boa dos Seres Humanos 
 
Portanto, a restauração do reino do Céu é o propósito central do que Deus demanda. Além 
disso, o movimento para restaurar o reino do Céu deve ser feito em um processo inverso. 
Começando a partir dos cidadãos do Céu, os filhos do Céu, os irmãos e irmãs do Céu, os 
casais do Céu, e as famílias do Céu devem ser restaurados para construir o reino do Céu. 
Essa é a missão que repousa em nossos ombros. 
 
A terra que estamos vivendo atualmente, este mundo no qual vivemos, não é a terra do 
reino do Céu e não é o mundo do reino do Céu. Este não é um mundo centrado em Deus, 
mas um mundo centrado em satanás, um mundo que se coloca oposto ao reino do Céu. Não 
obstante, no período de conclusão da história, emergirá sem falhas o divisor de águas 
quando o mundo mal é restaurado para o reino do Céu de bondade. Os 2,4 bilhões de 
pessoas da humanidade atualmente cruzaram a passagem da restauração do indivíduo, 
família, sociedade, nação e mundo de acordo com a providência de Deus. 
 
O propósito central da vinda de Jesus Cristo para esta terra e da disseminação dos 
evangelhos era a restauração do reino do Céu. Este padrão chamado de reino do Céu está 
destinado não somente a restaurar vocês como indivíduos, mas indo além disso, também 
restaurar a família, sociedade, nação e mundo. Portanto, desde o dia que começaram a 
acreditar em Jesus, vocês estiveram trilhando a estrada de conflito para o benefício da 
restauração. 
 
As vidas que as pessoas conduzem agora neste mundo não são para o benefício do mundo. 
Embora elas reivindiquem que vivem para o benefício da nação, eles não fazem isto. 
Embora elas reivindiquem que estão vivendo para o benefício da família, elas realmente 
não estão vivendo para o benefício da família. Além disso, elas dizem que estão vivendo 
para o benefício delas mesmas, mas de fato elas não estão vivendo para elas mesmas. 
 
Todos os seres humanos que vivem neste mundo do mal atualmente deveriam viver para o 
benefício do mundo, mas elas não têm sido capazes de fazer isso. As pessoas que deveriam 
estar vivendo para o benefício de sua nação, seu povo, sua tribo, família, e si mesmas 
perderam essa posição fundamental. 
 
Quando as pessoas atualmente vivem centrando nelas mesmas, elas não são capazes de 
viver centrando em suas mentes. Quando examinamos quão baixo caímos, vocês 
descobrirão que caímos tão baixo que embora devêssemos viver centrando em nossas 
mentes, não temos sido capazes de fazer isso. Temos apenas vivido para o benefício de 
nossos corpos físicos. Nos tornamos pessoas que vivem somente para o benefício de nossos 
desejos autocentrados. 
 
De forma semelhante, para o propósito de restaurar os homens decaídos, Deus esteve 
conduzindo a obra de corrigir o corpo para subjugá-lo diante da mente, corrigir o indivíduo 
para fazê-lo se submeter à família, corrigir a família para subjugá-la diante do povo, 
corrigir o povo para fazê-lo se submeter diante da nação, e corrigir a nação para fazê-la se 
submeter ao mundo. 
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Portanto, em qualquer sociedade, pessoas individualistas têm sido colocadas na posição de 
oposição ao curso revolucionário de fé em Jesus. E além disso, pessoas que têm centrado 
suas vidas em si mesmas também têm se colocado na posição de oposição. Porque Deus 
opera alinhado com o progresso da história, em outras palavras, no progresso ordenado 
através da era do indivíduo, a era familiar, a era do povo, e a era nacional, nesse curso de 
progresso, tem ocorrido momentos difíceis de crise quando as pessoas não puderam mais 
seguir. 
 
O Centro que Devemos Perseguir e a Ordem da Restauração 
 
Nesta era dos últimos dias, quando os 6.000 anos estão sendo consumados, a ideologia de 
Jesus Cristo tem sido estabelecida na terra como a ideologia da restauração de todo o 
mundo. Em outras palavras, atualmente a ideologia centrada no Cristianismo está se 
tornando manifestada como a ideologia central do mundo inteiro. Entretanto, a ideologia do 
inimigo tem contra-atacado, e estas duas divisões estão evolvidas em uma luta. 
 
Então qual é o padrão que nós, que nos colocamos neste tipo de posição, devemos 
perseguir? Se olhamos para isto através da esperança de Jesus Cristo, que estabeleceu a 
ideologia da restauração do reino do Céu, este mundo não é o único jardim ideal que 
devemos perseguir. O padrão ideal de restauração que Deus busca não é somente esta terra. 
Este é o jardim da ideologia que deve se tornar uma unidade baseado na união de céu e 
terra. Portanto, Deus tem conduzido a providência até agora para o propósito de encontrar o 
dia glorioso quando podemos desfrutar em harmonia e cantar centrando no Céu. 
 
O que nós, que vivemos nesta era, devemos entender? Nós mesmos devemos restaurar 
através de indenização todas as coisas na história de pecado. 
 
Quando vocês acreditam em Jesus, haverá o desdobramento de uma luta em nível 
individual. A luta entre a mente e o corpo se desdobrará. Aqueles que se tornam 
retardatários nesta luta não podem se tornar os cidadãos do reino do Céu. Quando más 
ações centradas no corpo tentam subjugar a mente, se não podem superar isto e ser 
vitoriosos, então vocês não podem se tornar os cidadãos do reino do Céu. Atualmente 
temos a missão de restaurar a partir do mundo até a nação, da nação até o povo, do povo até 
a família, da família até o casal, e do casal até os irmãos e irmãs. Por causa desse padrão 
fundamental para a ideologia do reino do Céu, devemos primeiramente restaurar a nós 
mesmos. 
 
Sendo que é dito: “o reino do Céu está em vocês,” embora o reino do Céu universal 
também deve ser edificado, o reino do Céu individual deve ser concluído primeiro. O que 
isto significa é que vocês devem se tornar alguém que pode se colocar diante do universo 
depois de estabelecer a base recíproca para mente e corpo. 
 
Portanto, agora vocês devem se tornar alguém que pode ser assimilado e harmonizado com 
qualquer aspecto de todo o ideal do Céu. Se Jesus é comparado com uma parreira, vocês 
podem manter a forma de um galho dessa parreira, não importa a qual aspecto pertencemos. 
Seu movimento a partir do galho vem através do tronco, e isto é tudo que precisamos 
entender sobre restauração. 
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Os Estágios de Restauração em Cidadãos do Reino do Céu 
 
O primeiro estágio que vocês devem encontrar é o estágio de se tornar os cidadãos do reino 
do Céu. Antes de encontrarem o destino de entrar neste estágio de cidadania no reino do 
Céu, vocês que estão nesta situação devem ter um novo conceito histórico. Vocês não 
devem viver para seu próprio benefício; vocês devem ter a mentalidade de viver para o 
benefício dos cidadãos do reino do Céu, os compatriotas da nação celeste. Vocês não 
devem ter um conceito parcial, mas um conceito universal. Além disso, se pertencem a uma 
sociedade, então vocês devem ter a mentalidade do tamanho dessa sociedade. Se pertencem 
a uma nação, então vocês devem ter a mentalidade do tamanho da nação. Se vivem em uma 
nação, então vocês devem aprender como amar os cidadãos dessa nação. 
 
Atualmente devemos ser capazes de afirmar nossa vontade com nossas mentes e corpos 
diante de Deus, que tem conduzido a história para o benefício da construção do reino do 
Céu. Devemos ser capazes de amar os cidadãos do reino do Céu. Devemos ter a 
mentalidade que existimos para o benefício da edificação do reino do Céu, para a 
restauração do mundo, o que é a vontade do Pai. Nós, como os crentes em Jesus, não 
deveríamos nos apoiar cegamente em Jesus, mas ser capazes de acreditar em Jesus 
tornando-se uma unidade com a fortuna do céu e terra interna e externamente. Deus esteve 
estabelecendo a ideologia da restauração do reino do Céu centrando na providência 
universal. Devemos nos tornar os filhos e filhas, os cidadãos que podem se colocar nessa 
posição. Além disso, devemos aprender a amar os compatriotas do reino do Céu. 
 
Se há aqueles que têm fé entre as pessoas ao seu redor ou ao seu lado, então vocês devem 
ser capazes de considerá-los como seus irmãos e irmãs, e seus compatriotas. Além disso, 
vocês devem persuadir a todos a fazer a mesma coisa. Quando olhamos para este tipo de 
coisas, está claro que sua responsabilidade é indescritivelmente imensa. 
 
Então qual é a demanda que Deus está fazendo de nós nestes últimos dias atualmente? Não 
é outra coisa além de mobilizar os crentes fiéis e edificar o jardim do reino do Céu. 
Portanto, os indivíduos devem se tornar unidos e as pessoas devem se tornar unidas a fim 
de se tornarem compatriotas do reino do Céu. Vocês devem entender isto. Quando olhamos 
para os 6.000 anos de história verticalmente, na era do Velho Testamento, Deus reuniu os 
cidadãos do Céu. Na era do Novo Testamento, Deus reuniu filhos do Céu. Da mesma 
forma, a história fluiu de uma maneira reversa. No mundo atual, há pessoas que estão 
tentando edificar o reino do Céu centrando na ideologia dos compatriotas do reino do Céu. 
Além disso, há também pessoas que contam com a ideologia de irmãos, irmãs e casais do 
reino do Céu para edificar o reino do Céu. 
 
O Padrão Legal e o Padrão de Vida no Reino do Céu 
 
Agora vocês devem aprender a obedecer as leis do reino do Céu em suas vidas diárias. Para 
estabelecer o reino do Céu, vocês devem aprender a respeitar as leis do reino do Céu. Além 
disso, enquanto aprendem a obedecer as leis do Céu, ao mesmo tempo, vocês devem 
aprender a conduzir a vida do reino do Céu. Além disso, enquanto aprendem a viver a vida 
do reino do Céu, vocês também devem se tornar uma unidade através do amor do reino do 
Céu. 
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Deus esteve trabalhando para restaurar o reino do Céu até agora, assim, centrando no quê 
deveríamos obedecer as leis do reino do Céu? Devemos obedecer as leis do reino do Céu 
centrando nas palavras bíblicas que Jesus nos deu. Sendo que as palavras são as leis do 
reino do Céu, deveríamos viver centrando nas palavras. É neste ponto que está seu 
caminho. Vocês devem viver especialmente de acordo com as leis do reino do Céu 
centrando nas palavras do Princípio Divino que testifica sobre a verdade interna das 
palavras bíblicas. 
 
Então que tipo de vida vocês devem viver? Vocês devem viver uma vida que representa os 
trinta anos de vida de Jesus. Sua vida nos últimos dias de hoje deve ser uma vida que 
testifica sobre Jesus Cristo. Por causa disto, vocês devem ser capazes de divulgar sua vida 
para todas as pessoas. Vocês devem viver o mesmo tipo de vida que Jesus demonstrou para 
nós. Vocês devem seguir o exemplo da vida de Jesus, que viveu pelas leis centrando nas 
palavras de Deus. Ao conduzir uma vida harmoniosa, vocês devem viver para o benefício 
do Céu. 
 
Portanto, centrando nas palavras, vocês devem agora conduzir uma vida que representa a 
vida de Jesus, a qual está baseada nas leis do Céu. Sua esperança e ideal devem ser o amor 
de Deus. Por esta razão, vocês devem estabelecer a condição de harmonia para o propósito 
de criar uma ligação com o amor de Deus. Isto é o que Deus demanda de todos os cristãos 
do mundo atual. 
 
A seiva de um galho flui para outros galhos. Ela circula através de todas as folhas e galhos. 
De forma semelhante, vocês devem aprender a criar harmonia entre vocês mesmos e doar. 
Tais pessoas podem possuir o amor eterno de Deus. 
 
Jogue Fora os Conceitos Autocentrados  
 
Deste modo, nós Cristãos devemos abandonar nossa mentalidade autocentrada e 
desenvolver uma nova mentalidade que representamos o mundo e o universo. Portanto, 
quando olhamos para nossos membros, devemos entender que eles não são simplesmente 
quem aparentam ser atualmente. Vocês devem sentir que eles representam os 6.000 anos de 
história, a providência eterna, e horizontalmente os 2,4 bilhões de pessoas da humanidade. 
Em cada pessoa, podemos encontrar a vontade universal prometida do amor de Deus. 
Consequentemente, vocês devem se tornar os cooperadores dessa pessoa. Porque essa 
missão repousa com vocês, então vocês devem aprender a ver a vontade providencial de 
Deus com uma perspectiva correta e representar essa vontade. 
 
A mesma coisa é verdade em sua vida pessoal ou familiar. Seus filhos, seus pais, e seu 
cônjuge não existem para seu benefício. Seus filhos não são para seu benefício, e seus 
irmãos e irmãs não são para seu benefício. A mesma coisa é verdade para seus pais. Eles 
existem para o benefício de algo maior do que a nação e o mundo, para o benefício do 
universo. 
 
Devemos estar cientes disto, e nesse nível, nos relacionarmos com nossos irmãos e irmãs e 
com nossos pais. Se vocês reconhecem este fato e sentem isto em suas vidas, então vocês 
não podem julgar ninguém com palavras. 
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Nunca devemos esquecer que a vontade universal de Deus pode ser encontrada em cada um 
de nós. Vocês devem estar cientes do fato que vocês não existem para si mesmos, mas para 
o benefício do mundo, para o benefício de céu e terra. Vocês representam a missão de 
restauração. Vocês devem se tornar unificados em suas vidas diárias. 
 
Vocês que têm seguido o caminho que outros não trilharam devem abandonar a vida 
autocentrada. Vocês devem jogar fora os conceitos autocentrados. Mesmo em nossa Igreja 
de Unificação, devemos jogar fora a perspectiva de uma vida centrada somente na Igreja de 
Unificação. A razão é que somos todos células e partículas do universo. 
 
Nós que vivemos nos últimos dias devemos sentir as obras históricas, as obras 
providenciais dos princípios celestes, as obras do amor compreensivo de Deus. Além disso, 
somente quando se tornam os vitoriosos na luta universal com satanás conquistando seus 
corpos, vocês podem se tornar as pessoas necessárias para o jardim do reino do Céu. Neste 
tipo de momento, vocês desenvolverão um relacionamento com o Céu. Vocês devem 
entender que Deus, Jesus e o Espírito Santo juntaram seus corações e estão lutando com 
satanás a fim de realizar esta esperança. 
 
Quando tentam lutar com satanás atualmente, vocês devem distinguir se os pensamentos, 
conceitos e ideologia que vocês têm são para seu próprio benefício ou não. Se todos os seus 
pensamentos são para seu próprio benefício, então vocês não conseguirão escapar da 
realidade de satanás. 
 
E além disso, nós cristãos, que estamos nos movendo na direção do mundo, devemos 
avançar além da mentalidade da história que está restrita a este mundo. Vocês devem ser 
capazes de transcender isso para compreender e julgar o mundo com uma perspectiva 
universal da história. 
 
Bem-aventurados os pacificadores 
 
Então o que aconteceria agora ao mundo cujo propósito é restauração? O que aconteceria 
para a sociedade, família e para nós, cujo propósito é restauração? Qual é a vontade de 
Deus, cujo propósito é restauração? Vocês devem entender e ir além disto. Para fazer isso, 
vocês devem ser capazes de viver confiando nas palavras, tendo o coração de sacrifício de 
Jesus Cristo, e ser capazes de viver em harmonia. Jesus disse: “Bem-aventurados os 
pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus.” (Mateus 5:9)  
 
Aqueles que podem trazer harmonia em qualquer lugar que estão, podem ir mais perto de 
Deus. Vocês têm a responsabilidade de trazer harmonia para todos os indivíduos, para todas 
as pessoas, para o mundo e para céu e terra. 
 
Se falham em sentir esta responsabilidade substancial no ambiente em que vivem, vocês 
devem ao menos sentir isto em seus corações. Vocês devem ter a mentalidade que se 
tornarão o sacrifício que pode trazer harmonia aos indivíduos, para as famílias, para as 
sociedades, para as nações, e para todo o mundo. Nesse fundamento, vocês devem ter a 
atitude de confrontar satanás e ir diante do Pai. 
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Se vocês edificam este tipo de relacionamento e conduzem suas vidas, então quando veem 
alguém que está fazendo boas coisas, vocês naturalmente terão o desejo de inclinar suas 
cabeças e elevar essa pessoa. Além disso, se vocês veem alguém que está fazendo coisas 
más, surgirá em vocês o seguinte pensamento: “É minha tarefa orientar essa pessoa. Eu 
serei responsável por essa pessoa.” Se há alguém que sente isto no fundo de seu coração em 
sua vida, então essa pessoa não tem que orar para seu próprio benefício. Ela não tem que 
orar por sua própria família. Se cada um de vocês faz a determinação e o compromisso que 
edificarão o reino do Céu que Deus deseja na terra, e se vocês vivem para essa causa, então 
Deus estará com vocês. 
 
Portanto, se há pessoas que podem juntar as mãos e edificar o altar de harmonia, então elas 
podem trazer uma nova revolução que avançará firmemente na direção do mundo. A 
mesma coisa será verdade para as igrejas. Se há pessoas que estão determinadas a morrer, 
com a mentalidade que juntarão as mãos e se tornarão o sacrifício de harmonia seguindo o 
exemplo de Cristo, então embora os passos que eles deram possam parecer insatisfatórios e 
frágeis, isto não é assim. Seus passos são robustos direcionados para a construção do reino 
do Céu na terra. 
 
Jesus Cristo veio à terra com a surpreendente missão de céu e terra em seus ombros. No 
curso de 4.000 anos de história no qual não havia nenhum súdito leal ou filho de fidelidade 
que viveu para o benefício do Céu, era Jesus Cristo que veio cumprir a missão do súdito 
leal e filho de piedade que o Céu buscava. 
 
Os trinta anos de vida de Jesus foram completamente para o benefício do Céu. Esta foi uma 
vida em nível mundial e universal. E além disso, sua vida foi de sacrifício para o benefício 
do Céu. Vocês devem seguir o exemplo de Jesus Cristo que, diferente de qualquer outro na 
história, veio como um filho de piedade para o benefício do Céu. 
 
A vontade do Pai é edificar o reino do Céu. O reino do Céu é o mundo no qual a 
humanidade de todo o mundo junta as mãos em harmonia e íntima amizade, e se mistura 
em amor e levanta suas mãos para retornar glória e gratidão ao Céu. Quando pensamos 
sobre isso, fica muito claro que a vida de fé que temos conduzido até agora é muito 
imatura. Devemos nos livrar deste tipo de vida de fé imatura. 
 
Deus Persegue o Ideal de Unificação 
 
O tempo de qualquer tipo de denominacionismo ficou para trás. O tempo de qualquer tipo 
de ideologia de pessoas ficou para trás. Agora chegou o tempo quando devemos encontrar a 
ideologia de restauração e o conceito de fé em nível mundial.  
 
Os coreanos atualmente são pessoas miseráveis. O que estas pessoas miseráveis devem 
entender é que a história de Deus utiliza o indivíduo para edificar a família, utiliza a família 
para edificar a sociedade, utiliza a sociedade parta edificar a nação, e utiliza a nação para 
edificar o mundo. Este é o julgamento do Céu. 
 
A humanidade já passou através de julgamento como este, mas qual é o problema que 
permanece no último momento? É destruir o curso de Caim, que é um dos dois cursos de 
Caim e Abel que estiveram em confrontação e conflito. 
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Portanto, vocês devem se tornar pessoas diferentes centrando nas palavras de Jesus. Vocês 
devem estabelecer as palavras de Jesus como as leis e se tornar pessoas diferentes. Vocês 
devem se tornar os súditos leais e filhos de fidelidade do Céu que podem representar a vida 
de Jesus. 
 
Tendo feito isso, vocês devem ir diante de Deus, que está perseguindo o ideal de 
unificação, e ser capazes de dizer: “Deus, por favor, libere através de mim a dor e amargura 
de não ter sido capaz de unir o mundo e abraçá-lo em amor.” Cristãos de hoje não 
entendem que permanece diante de nós essa grande, histórica, universal e cósmica missão. 
Então em que extensão vocês têm sido capazes de manifestar o amor de Jesus Cristo? Em 
que extensão vocês realizaram fé e vida baseado em Jesus Cristo? Vocês devem entender a 
linha dessa limitação. 
 
A graça que vem de Jesus é graça universal. Portanto, atualmente devemos viver com o 
conceito do reino do Céu em nós. Cada movimento seu e todos os seus sentimentos devem 
estar centrados na mentalidade: “Eu sou o representante do reino do Céu.” Vocês devem 
viver com este tipo de mentalidade. Quando vocês são amaldiçoados diante de todas as 
pessoas e sentem surgir um sentimento de raiva interior, vocês devem suprimir isto baseado 
na preocupação que sua raiva poderia trazer maldição para os 2,4 bilhões de pessoas da 
humanidade. Este é o coração que o Céu esteve sentindo até agora. Se vocês, mesmo sem 
conhecer este fato, se tornam oprimidos pela fúria e desobediência com relação à vontade 
do Pai, então como isto pode ser tolerado? Todos vocês devem se juntar em aliança e ajudar 
uns aos outros. 
 
Quais pessoas estão em dificuldade? Vocês devem entender a dificuldade da pessoa como 
se ela fosse infligida a vocês. Então vocês devem cooperar. Isto não deve ser feito apenas 
pelo povo coreano. Toda a humanidade deve ajudar. 
 
Vocês devem trilhar o caminho de restaurar o Reino do Céu. Vocês devem se tornar os 
filhos e filhas que recebem o amor do universo. A seguir, vocês devem aprender a atender 
Deus, que é o centro do universo. O Deus por quem vocês clamam e o Jesus Cristo por 
quem vocês buscam e acreditam não existem somente para seu próprio benefício. As 
pessoas que acreditam em Jesus atualmente não entendem isso. Elas pensam que Jesus e 
Deus existem somente para seu próprio benefício. 
 
Este não é o desejo de Deus. Esta não é a vontade de Deus. O lugar de Deus é no centro de 
todo céu e terra. Vocês devem aprender a atender Deus dessa forma hoje. 
 
Entretanto, isto é somente possível para aqueles que vivem a vida do Reino do Céu. 
 
A Atitude Correta de Fé em Relação a Deus 
 
Então qual é a razão que Deus esteve trabalhando na história por 6.000 anos? Foi para o 
propósito de abraçar toda a história em Seu seio. Deus esteve desejando que não somente a 
terra, mas até mesmo o mundo espiritual se tornasse uma unidade com o todo através de 
Seu amor. Ele tem esperado por esse único dia. Se vocês querem receber graça deste Deus, 
então vocês devem orar: “Pai! Por favor, me chame.” 
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O amor de Deus nunca deve terminar em vocês. O que vocês devem entender hoje é que a 
graça que Deus concede não é somente para seu próprio benefício. Ao mesmo tempo que 
isto salva suas vidas, isto também é para o benefício de salvar toda a humanidade. 
 
Não obstante, porque as pessoas atualmente vivem centradas em si mesmas, embora muitas 
pessoas queiram encontrar Deus, não há quase ninguém que receba esta graça. Vocês 
devem se libertar disto. Vocês devem atravessar esta situação e desmantelá-la para servir 
Deus como o Deus cósmico. Diante deste Deus universal, vocês devem sentir a 
responsabilidade que penetra profundamente em suas mentes e corpos. O jardim de 
esperança que vocês acreditam e desejam não é apenas seu jardim de esperança. O arcanjo 
caiu porque ele tentou buscar Deus e acreditar em Deus centrando em si mesmo. 
 
O Deus que as pessoas de hoje acreditam é tanto nosso Deus como também o Deus da 
humanidade. Ele é tanto o nosso Deus como também o Deus do mundo. Ele é tanto o Deus 
do mundo como também o Deus de Céu e terra. Ao mesmo tempo, Ele é nossos pais 
universais. 
 
Entretanto, se examinamos a fé das pessoas que acreditam em Jesus atualmente, elas estão 
dizendo: “Por favor, seja meu Deus,” e aquelas que são um pouco melhores do que isso não 
dizem mais do que: “Por favor, seja o Deus da minha família.” Subindo um pouco mais do 
que isto estão aquelas que dizem: “Por favor, seja o Deus de nossa denominação.” Nós não 
devemos ter este tipo de conceito. 
 
Há muitas denominações no mundo atualmente que estão clamando por Deus. Entretanto, 
não precisamos do Deus que é buscado dentro de uma denominação. Somente quando se 
reúnem as pessoas que transcendem as denominações e clamam por Ele como seu Pai 
centrando em todo o céu e terra, a humanidade pode atender Deus na terra. 
 
Portanto, atualmente devemos deixar que os conceitos que temos sejam ligados ao todo 
através de nossas famílias. Vocês que embarcaram em uma nova estrada devem abandonar 
suas vidas e criar uma nova e histórica partida rumo aos conceitos de vida universal. 
 
Nesses momentos, a atitude que vocês devem ter é o coração que pode atender a presença 
substancial do Deus universal. Fazendo isso, vocês podem receber o amor de Deus e 
edificar o relacionamento de dar e receber com Deus. Nesse momento, vocês podem 
finalmente consumar a ideologia da noiva universal. 
 
Depois de consumar a ideologia da noiva universal, vocês podem seguir buscando o mundo 
restaurado. Mas vocês podem aparecer como a noiva diante da manifestação substancial do 
Deus universal somente depois de restaurar as pessoas e os irmãos e irmãs, e os filhos e 
casais. Somente quando alcançam essa posição, vocês podem se colocar diante da 
manifestação substancial do Deus universal centrando no amor de Deus que flui e se tornar 
uma unidade com esse amor. O casal que se junta desta forma pode dominar esta terra e 
viver no reino do Céu. Além disso, somente depois que vocês tenham filhos com este tipo 
de casal, vocês podem edificar a família do reino do Céu. Quando vocês formam um povo 
com estes irmãos, irmãs e filhos, vocês podem finalmente trazer a conclusão da providência 
de restauração e viver a vida do reino do Céu na terra. 
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Da mesma forma, o grande movimento de restaurar o reino do Céu é exibido através de 
vocês atualmente. Portanto, vocês devem aumentar seus esforços na direção da realização 
dessa vontade e nunca se tornarem servis diante de satanás. Tal como Jesus Cristo fez tudo 
o que era possível como o súdito leal e filho filial de Deus, devemos também concluir 
nossas tarefas como os súditos leais e filhos filiais. 
 
Para Completar a Restauração do Reino do Céu e Retornar Glória 
 
Vocês devem entender isto: somente após conduzirem toda a humanidade do mundo e 
todos os espíritos no mundo espiritual a cumprirem todas as suas obrigações como súditos 
leais e filhos filiais, vocês podem se tornar os filhos, irmãos e irmãs, famílias ou o povo que 
pode retornar ao Pai a glória vitoriosa de ter completado a restauração do reino do Céu.  
 
Oração 
 
Amado Pai, hoje devemos correr em frente. Embora nossa força não seja suficiente, 
encaramos uma conclusão histórica surpreendente na qual devemos ultrapassar sobre 
dezenas de estágios de uma única vez. Embora estejamos na posição de passar 
magnificamente através do curso de julgamento, estamos em um sono profundo atualmente. 
 
Pai, nos tornamos enfeitiçados pelo mundo secular. Estamos acompanhando o mal. Pai, 
desejamos do fundo de nossos corações que o Senhor nos conduza a erradicarmos todos os 
maus elementos, e nos levante como vitoriosos que podem retornar glória vitoriosa ao Pai, 
que é o centro do cosmos. Todas as histórias ocultas se tornaram emaranhadas em nós. Pai, 
oramos que o Senhor nos permita cortar todas estas coisas e encontrar o centro de liberação 
para que possamos nos colocar na posição de um amigo para Jesus Cristo, e fazer uma 
inclinação completa diante do Pai. 
 
Por favor, conduza-nos, os escolhidos para a restauração do reino do Céu, a não passarmos 
por cima da ideologia do reino do Céu centrando em nós mesmos. Pai, esperamos com a 
máxima sinceridade que, até que possamos ser puxados pela ideologia do reino do Céu e 
possamos cumpri-la, o Senhor nos permita seguir em frente, nos sacrificar, e continuar a 
lutar. Até que possamos atender ao Senhor como o Pai Universal, oramos que o Senhor nos 
permita perseverar e obter a vitória na batalha. 
 
Pai, por favor, governe nossas mentes para sempre. Por favor, agora permita nos tornarmos 
filhos e filhas que podem oferecer uma inclinação total de gratidão diante do Pai, que é o 
centro de tudo baseado no novo padrão da vida universal. Sinceramente pedimos que o 
Senhor permita que nos tornemos filhos e filhas que podem estar imersos em Seu amor. 
Pai, oramos todas estas palavras no nome do senhor. Amém. 
 
Fonte: http://www.truelove.org/ucbooks/sermons1/index.html 
 
Tradução: Marcos Alonso 
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